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จาํนวน/ สดัสว่นผ ูม้าประช ุม

การออกเสยีงลงคะแนน 
ใหหุ้น้หน ึง่หุน้มเีสยีงหน ึง่เสยีง หากผ ูถ้ อืหุน้ทา่นใด
ตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไมเ่ห็นดว้ย ขอใหก้รอก
รายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืข ึ�น ทมีงานจะไป
รบัใบลงคะแนนจากทา่นเพ ือ่นํามาสรปุคะแนนเสยีง



วาระที่ 1. พจิารณ ารบัรองรายงานการประช ุม
วสิามญัผ ูถ้ อืหุน้ คร ั�งท ี ่1/ 2559

Agenda 1 . To adopt the Minutes of the 
Shareholders’ Extraordinary 
General Meeting of 1/ 2016



มตทิ ีป่ระช ุม

ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผ ูถ้ อืหุน้ซ ึง่มาประช ุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธาน
ในทีป่ระช ุมออกเสยีงเพ ิม่ข ึ�นอกีเสยีงหน ึง่เป็นเสยีงช ี�ขาด



รายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559

• อนุมตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนจากเดมิ  307.4 ลา้นบาท   เป็น  
409.8 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหมจํ่านวน 102.4 ลา้นหุน้ 
มลูคา่หุน้ละ 1 บาท และอนุมตักิารจัดสรรหุน้เพิม่ทนุทีอ่อกใหม่
เสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ในอตัราสว่น 3 
หุน้สามญัเดมิ ตอ่ 1 หุน้สามญัใหม่

• อนุมตัใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิท



วาระที่ 2. รบัทราบรายงานผลการดาํเนนิงาน
ของบรษิทั ประจาํปี 2559

Agenda 2 . To acknow ledge the Company’s 
operating results for the Year 2016



มตทิ ีป่ระช ุม

เป็นวาระรบัทราบ  ไมต่อ้งมกีารลงคะแนนเสยีง



Highlight in Y.2016
 Total Revenue slightly decrease from year 2015

- Domestic existing game and new game generate lower revenue than our expectation 
especially mobile game
- Incremental revenue from oversea compensate domestic shortage and cause slightly 
increase.
- Advertising & Distribution income was decreased.

 Net Loss  decrease 258.4 MTHB 
- Net loss significantly decreased from 475.1 MTHB to 216.7 MTHB or 54.4% due mainly to 

a reduction of SG&A expense subsequent from our restructure and cost controlling, 
reduction of one time expenses e.g. impairment of license fee, investment and loan.

 Group Restructure :
- Sold Vietnam Business
- Complete liquidation of one subsidiary company
- In Liquidation process one subsidiary company

 Increase Capital 102.4 MTHB, paid up capital change from 307.4 to 409.9 MTHB



Revenue Structure
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COGS Breakdown with One Off Items

Y 2015 Y 2016 Y 2015 Y 2016 
COGS (637) (649) (292) (229)
Impairment / Write off

License Fee (50) (31) (36) (6)
Intangible Asset (175) (36) (90) (22)
(Reversal) Prepaid Royalty 20 - 20
Total one off items (205) (67) (106) (28)

Total COGS (842) (716) (398) (257)

Unit: THB mn Consolidate Separate Financial

15%  35%  
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SG&A Breakdown with One off Items

Y 2015 Y 2016 Y 2015 Y 2016 
Selling & Admin Expense (421) (293) (195) (167)
Goodwill (156) -
Loss on Investment in Associate - (20) (25)
Loss on Investment in Subsidiaries (367) (15)

Loss on Impairment loan to 
Subsidiaries

(174) (62)

Total one off items (156) (20) (541) (102)
Total SG&A (577) (313) (736) (269)

Unit: THB mn
Consolidate Separate Financial

46%  63%  
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Net ProfitUnit: THB mn %

Note: Net Profit excluding one off items

Y 2015 Y 2016 % Change
Total Revenue 899 877 -2%

Net Profit -114 -130 14%

Y 2015 Y 2016 % Change
Total Revenue 899 877 -2%

Net Profit (F/S) -475 -216 -55%

W/O One 
Off

With One 
Off

-383.00 -475.00
-217.00
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Loss on Investment  -  Separate Company
Amt in M THB

Y.2014 Y.2015 Y.2016
Total Investment 609.8 609.8 609.8
Impairment 213.7 580.2 595.7
Balance 396.1 29.6 14.1



Intangible Assets - ConsolidatAmt 'MTHB

Total License Trade Mark
Cost 977.0 810.4 61.2
Amortization & Impairment 0.0
Y.2014 -644.6 -578.0 -7.2
Y.2015 -194.1 -108.1 -54.1
Y.2016 -56.9 -55.9
Balance 81.4 68.4 -0.1
Total impairment -895.6



วาระที่ 3. พจิารณ าอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิ
และงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรบั
รอบระยะเวลาบญัช  ีประจาํปี 2559

Agenda 3 . To approve the Statements of 
Financial Position and the Profit and 
Loss Statements for the year 2016



มตทิ ีป่ระช ุม

ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผ ูถ้ อืหุน้ซ ึง่มาประช ุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธาน
ในทีป่ระช ุมออกเสยีงเพ ิม่ข ึ�นอกีเสยีงหน ึง่เป็นเสยีงช ี�ขาด



Y.2016 Y.2015 Y.2014 Y.2016 Y.2015 Y.2014
Revenue from Sales & Services 861 860 1,241 352 442 628
Interest & Other Income 15 38 29 19 34 39
Total Revenue 876 898 1,270 371 476 667
Cost of Sales & Services (649) (637) (962) (229) (293) (370)
Gross Profit 227 261 308 142 183 297
Gross Margin 26% 29% 24% 38% 38% 45%
Selling Expenses (108) (98) (91) -38 -46 -51
Administrative Expenses (185) (323) (324) -129 -149 -181
EBIT (66) (160) (107) (25) (12) 65         
% EBIT -8% -18% -8% -7% -3% 10%
EBITDA 84 5 64 55 97 -83
% EBITDA 10% 1% 5% 15% 20% -12%
Net Loss (130) (114) (21) (82) (14) 69
One Time Expenses (87) (361) (363) (131) (647) (380)
Loss on Impairment & write off prepaid royalty fee (31) (50) (48) (7) (36) (47)
Reversal of loss on impairment of prepaid royalty fee (20 (20
Loss on Impairment & write off intangible assets (36) (175) (209) (22) (90) (57)
Loss on impairment of investment in Subsidiaries - - (15) (367) (181)
Loss on impairment of investment in Associates (20) - (12) (25) - -
Loss on impairment of Goodwill (156) (94) - -
Loss on impairment of loan to subsidiaries - - - (62) (174) (95)
Loss attribute to Owners of the parent (217) (475) (384) (213) (661) (311)
% Loss -25% -53% -30% -57% -139% -47%
Loss per share (0.70) (1.55) (1.25) (0.69) (2.15) (1.01)

  Company                  Consolidation



Consolidate Balance Sheet
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Assets 795 582

Liabilities 576 468

Equities 219 114

Asset
Current Asset 422

Non-Current Asset 160

Liabilities
Current Liabilities 449

Non-Current Liabilities 18

Unit: THB mn

Unit: THB mn

Equity
Share Premium 797

Registered Paid-Up 410

Legal Reserve 32

Return Earning (1,122) 22



วาระที่ 4. พจิารณ าอนมุตังิดการจา่ยเงนิปนัผล
ประจาํปี 2559

Agenda 4 . To approve no annual dividend 
payment for the year 2016



มตทิ ีป่ระช ุม

ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผ ูถ้ อืหุน้ซ ึง่มาประช ุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธาน
ในทีป่ระช ุมออกเสยีงเพ ิม่ข ึ�นอกีเสยีงหน ึง่เป็นเสยีงช ี�ขาด



สบืเน ือ่งจากผลประกอบการของปี 2559 มผีลขาดทนุ
จงึงดจา่ยเงนิปนัผล



วาระที่ 5. พจิารณ าเลอืกต ั�งกรรมการแทน
กรรมการทีพ่น้จากตาํแหนง่ตามวาระ

Agenda 5 . To elect directors to replace those 
who retired by rotation



มตทิ ีป่ระช ุม

ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผ ูถ้ อืหุน้ซ ึง่มาประช ุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธาน
ในทีป่ระช ุมออกเสยีงเพ ิม่ข ึ�นอกีเสยีงหน ึง่เป็นเสยีงช ี�ขาด



กรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระ

1. นายปราโมทย ์สดุจติพร  กรรมการ 
2. นายเลศิชาย กนัภยั กรรมการ
3. นายธนัวา เลาหศริวิงศ ์   กรรมการอสิระ และ กรรมการ

ตรวจสอบ  ซ ึง่เป็นบคุคลทีส่ามารถ  
ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอสิระและ
เป็นไปตามหลกัเกณ ฑท์ ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

คณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควรใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการและ
ดาํรงตาํแหนง่เดมิอกีวาระหนึง่จาํนวน 3 ทา่น ไดแ้ก่
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ข้อมูลกรรมการ
นายปราโมทย ์ สดุจติพร

ประวตักิารศกึษา

: ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยักรงุเทพ

: Director Accreditation Program (DAP 50/2006)
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ประวตักิารทาํงาน

• รองประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และประธานกรรมการ
บรหิาร บรษัิท เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน)

• กรรมการ บรษัิท เอ แคปปิตอล จํากดั

• กรรมการ บรษัิท เพลยพ์ารค์ จํากดั (เดมิชือ่ บรษัิท ฟันบ็อกซ ์จํากดั)

• กรรมการ บรษัิท มรินิ อนิโนเวชัน่ จํากดั

นายปราโมทย ์ สดุจติพร
ข้อมูลกรรมการ
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ข้อมูลกรรมการ
นายเลศิชาย กนัภยั

ประวตักิารศกึษา

: ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง

: Director Accreditation Program (DAP 51/2006)

31



ประวตักิารทาํงาน

• กรรมการ และ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จํากดั 
(มหาชน)
• กรรมการ บรษัิท เอเชยีซอฟท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั
• กรรมการ บรษัิท เพลยพ์ารค์ จํากดั

นายเลศิชาย   กนัภยั
ข้อมูลกรรมการ
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ข้อมูลกรรมการ
นายธนัวา  เลาหศริวิงศ์

ประวตักิารศกึษา
: ปรญิญาตร ี วศิวกรรมศาสตร ์สาขาคอมพวิเตอร ์สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั
: หลกัสตูรประกาศนยีบตัรกรรมการ (DCP43/2004)
: หลกัสตูรประกาศนยีบตัร Successful Formulation & Execution of  

Strategy (SFE 22/2557)
• หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ 

ที่ 20 ปี 2558
• หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ที่ 1 ปี 2558
• หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุน่

ที่ 2 ปี 2559
• หลกัสตูร ประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาลสิง่แวดลอ้มสําหรับผูบ้รหิารระดบัสงู 

รุน่ที่ 4 ปี 2559 (ปธส. 4/2559)
33



ประวตักิารทาํงาน

• ประธานกรรมการ บรษัิท ฮวิแมนนกิา้ จํากดั
• กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท อตุสาหกรรมถงุ  
พลาสตคิไทย จํากดั
• กรรมการ บรษัิท ทโีอท ีจํากดั (มหาชน)
• กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน)
• กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษัิท เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่
จํากดั (มหาชน)

นายธนัวา  เลาหศริวิงศ์
ข้อมูลกรรมการ
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วาระที่ 6. พจิารณ าอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ

Agenda 6 . To approve the directors’ 
remuneration



มตทิ ีป่ระช ุม

ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีง
ท ั�งหมดของผ ูถ้ อืหุน้ซ ึง่มาประช ุม



คา่ตอบแทนกรรมการ

กรรมการบรษิทั ไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นรายเดอืน

ประธานกรรมการ 30,000 บาท / เดอืน

กรรมการ 20,000 บาท / เดอืน

กรรมการตรวจสอบ ไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นคา่เบีย้ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายคร ัง้

ประธานกรรมการตรวจสอบ     40,000 บาท / คร ัง้

กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / คร ัง้

ตามมตทิีป่ระชุมไดอ้นมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการมดีงันี้
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คา่ตอบแทนกรรมการ

กรรมการทา่นใดเป็นพนกังาน/ลกูจา้งบรษิทัใหค้า่ตอบแทนนีเ้พิม่
จากคา่จา้งปกต ิทีไ่ดร้บัจากบรษิทัฯ 

ซึง่การกาํหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการไดผ้า่นการ
พจิารณาอยา่งรอบคอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  โดย
เปรยีบเทยีบอา้งองิจากอตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนั รวมถงึ
พจิารณาจากการขยายตวัทางธรุกจิ จากน ัน้จงึนําเสนอเขา้ตอ่ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตั ิ

หลกัเกณก์ารพจิารณาอนมุตัเิงนิคา่ตอบแทนกรรมการมดีงันี้
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วาระที่ 7. พจิารณ าแตง่ต ั�งผ ูส้อบบญัช  ีและ
กาํหนดคา่สอบบญัช  ีประจาํปี 2560

Agenda 7 . To appoint the Auditors and 
determine the audit fee for the year 
2017



มตทิ ีป่ระช ุม

ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผ ูถ้ อืหุน้ซ ึง่มาประช ุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธาน
ในทีป่ระช ุมออกเสยีงเพ ิม่ข ึ�นอกีเสยีงหน ึง่เป็นเสยีงช ี�ขาด



แตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชี
คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

แตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีหง่บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์

คเูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชบีรษิทัและบรษิทั
ยอ่ยประจาํปี  2560

รายชือ่ผูส้อบบญัชแีตง่ต ัง้ดงันี้
รายชือ่ผูส้อบบญัช ี       ผูส้อบบญัชอีนญุาตเลขที่

1. นางสาวนภนชุ อภชิาตเสถยีร 5266

2. นางณฐพร พนัธุอ์ดุม                       3430

3. นายขจรเกยีรต ิอรณุไพโรจนกลุ      3445
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คา่สอบบญัชี
โดยกาํหนดคา่สอบบญัชปีระจาํปี 2560
เป็นเงนิจาํนวน  2,680,000 บาท มรีายละเอยีดดงันี้

: คา่สอบบญัชบีรษิทั 900,000 บาท

: คา่สอบบญัชงีบรวม 280,000 บาท

: คา่สอบทานงบการเงนิบรษิทัสําหรบั 3 ไตรมาส 1,100,000 บาท 

: คา่สอบทานงบการเงนิรวม 390,000 บาท

โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่มอีาํนาจตรวจสอบ สอบทาน จดัทาํ
และแสดงความเห็นในงบดลุและงบการเงนิของบรษิทัฯ
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คา่สอบบญัช ี2559 & 2560

ปี 2559 ปี 2560 % เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชีบริษัท 780,000 900,000 15%
ค่าสอบบัญชีงบรวม 120,000 280,000 133%
ค่าสอบทานงบการเงินสําหรับ 3 ไตรมาส 900,000 1,110,000 23%
ค่าสอบทานงบการเงินรวม 360,000 390,000 8%
รวม 2,160,000 2,680,000 24%



วาระที่ 8. พจิารณ าอนมุตักิารลา้งขาดทนุสะสม
ดว้ยเงนิสาํรองตามกฎหมายและ
สว่นเกนิมลูคา่หุน้

Agenda 8 . To approve the elimination of 
accumulated loss by offsetting with 
the legal reserve fund and the shares
premium



มตทิ ีป่ระช ุม

ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผ ูถ้ อืหุน้ซ ึง่มาประช ุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธาน
ในทีป่ระช ุมออกเสยีงเพ ิม่ข ึ�นอกีเสยีงหน ึง่เป็นเสยีงช ี�ขาด



Page 46

Eliminate Deficit R/E with Legal Reserve & Premium

Amount : Baht

Before     Usage After

Registered & Paid Up Capital 409,877,016                409,877,016              

Premium on Share Capital 796,833,756                796,833,756                       -                          

Legal Reserve 31,600,000                 31,600,000                         -                          

Deficit Retain Earning (1,173,650,546)        (345,216,790)          
Equity attributable to 
owners of the parent 64,660,226                 828,433,756                        64,660,226              

Individual Company



วาระที่ 9. พจิารณ าอนมุตักิารออกและจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสทิธใินการซ ื�อหุน้แกผ่ ู ้
ถอืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการ
ถอืหุน้

Agenda 9 . To approve the issuance and 
allotment of the Warrants to 
Purchase the Company’s Ordinary 
Shares No. 1 (AS-W1)



มตทิ ีป่ระช ุม

ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีง
ท ั�งหมดของผ ูถ้ อืหุน้ซ ึง่มาประช ุม และมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน



ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธใินการซ ื�อหุน้
สามญัของบรษิทัไมเ่กนิ 102,469,254 หนว่ย 
ใหแ้กผ่ ูถ้ อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
(โดยไมค่ดิมลูคา่) ในอตัราสว่น 4 หุน้สามญั เดมิ 
ตอ่ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หนว่ย โดยใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิ1 หนว่ย สามารถใชส้ทิธซิ ื�อหุน้สามญั
ของบรษิทัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 2 บาท



ใหค้ณ ะกรรมการบรหิาร และ/ หรอื บคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากคณ ะกรรมการบรหิาร เป็นผ ูพ้ จิารณ ากาํหนด และ/ หรอื
แกไ้ข หลกัเกณ ฑ ์เง ือ่นไข และรายละเอยีดอ ืน่ๆ ของ
ใบสาํคญัแสดงสทิธโิดยรวมถงึการจดัสรร การเจรจา ตกลง 
ลงนามในเอกสาร และสญัญาตา่งๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้ง รวมท ั�ง
ดาํเนนิการตา่งๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเก ีย่วเน ือ่งกบัการ
ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธใินคร ั�งน ี� รวมถงึการนํา
ใบสาํคญัแสดงสทิธแิละหุน้สามญัทีอ่อกเน ือ่งจากการใชส้ทิธ ิ
ตามใบสาํคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนการดาํเนนิการขอ
อนญุาตตอ่หนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง



วาระที่ 10. พจิารณ าอนมุตักิารเพ ิม่ทนุจด
ทะเบยีนของบรษิทั

Agenda 10 . To approve the increase of the 
Company’s registered capital



มตทิ ีป่ระช ุม

ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีง
ท ั�งหมดของผ ูถ้ อืหุน้ซ ึง่มาประช ุม และมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน



เพ ิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัจาํนวน 102,469,254 
บาทโดยการออกหุน้สามญั เพ ิม่ทนุจาํนวน 
102,469,254 หุน้ มลูคา่หุน้ท ีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท
เดมิ ทนุจดทะเบยีน   409,877,016 บาท
เพ ิม่ ทนุจดทะเบยีน   102,469,254 บาท
ทนุจดทะเบยีนใหม ่  512,346,270 บาท 



วาระที่ 11. พจิารณ าอนมุตักิารแกไ้ขเพ ิม่เตมิ
หนงัสอืบรคิณ หส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. 
เพ ือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพ ิม่ทนุจด
ทะเบยีนของบรษิทั

Agenda 11 . To approve the amendment of Clause 
4. of the Company’s Memorandum of 
Association to be in line with
the increase of the Company’s 
registered capital



มตทิ ีป่ระช ุม

ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีง
ท ั�งหมดของผ ูถ้ อืหุน้ซ ึง่มาประช ุม และมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน



วาระที่ 12. พจิารณ าอนมุตักิารจดัสรรหุน้เพ ิม่ทนุ
จดทะเบยีนของบรษิทั

Agenda 12 . To approve the allotment of the 
increased capital ordinary shares



มตทิ ีป่ระช ุม

ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผ ูถ้ อืหุน้ซ ึง่มาประช ุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธาน
ในทีป่ระช ุมออกเสยีงเพ ิม่ข ึ�นอกีเสยีงหน ึง่เป็นเสยีงช ี�ขาด



การจดัสรรหุน้เพ ิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัเพ ือ่รองรบั
การใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิAS-W1 จาํนวนไม ่
เกนิ 102,469,254  หุน้ โดยมมีลูคา่ท ีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท
ในราคาใชส้ทิธหิุน้ละ 2 บาท (อาจเปล ีย่นแปลงใน
ภายหลงัตามเง ือ่นไขการปรบัสทิธ )ิ



นอกจากน ี� ใหค้ณ ะกรรมการบรหิาร หรอื บคุคลทีไ่ดร้ บั
มอบหมายจากคณ ะกรรมการบรหิาร เป็นผ ูม้อีํานาจ
พจิารณ า กาํหนด แกไ้ขเพ ิม่เตมิ และเปล ีย่นแปลงเง ือ่นไข
และรายละเอยีดตา่งๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้เพ ิม่ทนุ
ดงักลา่ว รวมท ั�งมอีํานาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ท ี่
เก ีย่วขอ้ง และมอีํานาจดาํเนนิการตา่ง ๆ ท ีจ่าํเป็นและ
สมควรอนัเก ีย่วเน ือ่งกบัการจดัสรรหุน้เพ ิม่ทนุ ซ ึง่รวมถงึแต ่
ไมจ่าํกดัเพยีง การใหข้อ้มลูและการย ืน่เอกสารหลกัฐานตอ่
สาํนกังานคณ ะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย บรษิทัศนูย ์
รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กระทรวงพาณ ิชย ์
หรอื หนว่ยงาน อ ืน่ ๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้ง ตลอดจนการนําหุน้สามญั
เพ ิม่ทนุเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดว้ย 



วาระที่ 13. พจิารณ าเร ือ่งอ ืน่ ๆ (ถา้ม )ี

Agenda 13 . To consider other business (if any)
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