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การประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561
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บริษทั เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)
Asiasoft Corporation Public Company Limited



จ านวน/ สดัส่วนผูม้าประชมุ
shareholders attending the Meeting 

• ไมน่้อยกว่า 25 คน และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด 409,877,016 หุ้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัท

• was not less than 25 shareholders and more than one-third 

of the total paid-up shares, 409,877,016 shares, a quorum is 

thus constituted. 



วิธีการออกเสียงลงคะแนน
the voting method

• ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการงดออกเสียง 

หรือ ไม่เห็นด้วย ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนนและยกมือขึ้น 

ทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนจากท่านเพื่อน ามาสรุปคะแนนเสียง ส าหรับผู้ถือ

หุ้นที่ไม่คัดค้าน หรือไม่งดออกเสียง ก็ถือว่าอนุมัติ

• one share represents one vote and if any shareholder wished to 

abstain or object to the vote, please complete the ballot and raise 

his/her hand, the Company’s representative will collect them for 

further concluding the votes. If the shareholder did not object to or 

abstain on the vote, it then means that he/she approved the matter. 



วาระที ่ 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี 2560

Agenda 1. To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of 

Shareholders year 2017



มติท่ีประชมุ
Resolution

• ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

• This Agenda must be approved by a majority vote of the 

shareholders who attend and vote at the Meeting.



รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2017

• อนุมัติการล้างขาดทุนสะสมด้วยเงินส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่า

หุ้น

• approved the elimination of accumulated loss by offsetting with the 

legal reserve fund and the shares premium.

• อนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นแกผู่้ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (AS-W1)

• approved the issuance and allotment of the Warrants to Purchase the 

Company’s Ordinary Shares (AS-W1).



รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2017

• อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 409,877,016 

บาท เป็น 512,346,270 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

AS-W1

• approved the increase of the Company’s registered capital from the existing 

registered capital of Baht 409,877,016 to Baht 512,346,270.

• อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

• approved 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



วิธีการออกเสียงลงคะแนน
the voting method

• ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการงดออกเสียง หรือ 

ไม่เห็นด้วย ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนนและยกมือขึ้น ทีมงานจะไป

รับใบลงคะแนนจากท่านเพื่อน ามาสรุปคะแนนเสียง ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่

คัดค้าน หรือไม่งดออกเสียง ก็ถือว่าอนุมัติ

• one share represents one vote and if any shareholder wished to abstain 

or object to the vote, please complete the ballot and raise his/her hand, 

the Company’s representative will collect them for further concluding 

the votes. If the shareholder did not object to or abstain on the vote, it 

then means that he/she approved the matter. 



วาระที ่ 2. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั 

ประจ าปี 2560

Agenda 2.
To acknowledge the Company’s operating results for 

the Year 2017



มติท่ีประชมุ
Resolution

• วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

• This Agenda is for acknowledgment and thus requires no 

resolution.



• Financial

• Group  Restructure



• Total Revenue decrease 13.6% from Y.2016 as to 

decrease of oversea revenue/distribution and other 

income

• Net Profit increase 106% from Y.2016 turnaround from 

loss 217 MTHB to profit 13 MTHB mainly due to 

controlling of SG&A expenses and reduction of 

impairment on license games.



What’s Happened in Y. 2017

• TCG - On Liquidation 

Process

• ASI  - Switch investment 

in Malaysia (ASM) & 

Singapore (ASO)  to ASC

• PK & Miryn :  Increased 

capital to reduce deficit 

equity

• Skynet : New investment 

on stock trading platform

To be happened in Y. 2018

• Close 2-3 dormant Thai   

companies 

• Sell or close 1-2 oversea 

companies



Revenue Structure
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Revenue by Business

THB M % THB M % THB M %

Online Game Service 866.8 89.6% 760.3 91.0% ▼106.5 ▼ 12.3%

Distribution 28.6 3.0% 18.9 2.3% ▼9.7 ▼ 33.9%

Advertising 20.2 2.1% 26.2 3.1% ▲6.0 ▲ 29.7%

Others 51.6 5.3% 30.2 3.6% ▼21.4 ▼ 41.5%

Total* 967.2 100% 835.6 100% ▼131.6 ▼ 13.6%

* Remarks : The above revenue is already eliminated the related parties transactions

Variance
Revenue by Business

2016 2017



Revenue
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Unit: THB mn

967.2 835.6 13.6%  



Y 2016 Y 2017 % Change

COGS (649) (477) ▼ 27%

Impairment / Write off

License Fee (31) (9) ▼ 71%

Intangible Asset (36) (29) ▼ 20%

(Reversal) Prepaid Royalty                 -                   -   

Total one off items (67) (38) ▼ 44%

Total COGS (716) (514) ▼ 28%

17

COGS

W/O One 
Times

With One 
Times

Unit: THB mn
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Gross Profit
Y 2016 Y 2017 % Change

Gross Profit 318 359 ▲ 13%

% Gross Profit 33% 43% ▲ 10%

Y 2016 Y 2017 % Change

Gross Profit 251 321 ▲ 28%

% Gross Profit 26% 38% ▲ 12%

W/O One 
Times

With One 
Times

Unit: THB mn



Y 2016 Y 2017 % Change

Selling & Admin Expense (399) (316) ▼ 21%

Loss on Investment in Associate (20)                 -   ▼ 100%

Loss on Investment in Subsidiaries              -                -   
Loss on Impairment Short Term loan to 

Subsidiaries
             -                -   

Loss on Impairment Long-term loans to 

subsidiaries 
             -                -   

Total one off items (20) 0 ▼ 100%

Total SG&A (419) (316) ▼ 25%

Consolidate
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SG&A

W/O One 
Times

With One 
Times

Unit: THB mn
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Unit: THB mn

Y 2016 Y 2017 % Change

EBIT (65) 56 ▲ 186%

%EBIT (7%) 7% ▲ 14%

Y 2016 Y 2017 % Change

EBIT (152) 19 ▲ 112%

%EBIT (16%) 2% ▲ 18%

EBIT

W/O One 
Times

With One 
Times



Unit: THB mn

Y 2016 Y 2017 % Change

EBITDA (15) 111 ▲ 830%

%EBITDA (2%) 13% ▲ 15%

Y 2016 Y 2017 % Change

EBITDA 72 148 ▲ 107%

%EBITDA 7% 18% ▲ 10%

W/O One 
Times

With One 
Time

EBITDA



Y 2016 Y 2017 % Change

Net Profit (130) 50 ▲ 139%

% Net Profit (13%) 6% ▲ 19%

Y 2016 Y 2017 % Change

Net Profit (217) 13 ▲ 106%

% Net Profit (22%) 2% ▲ 24%

Net Profit
Unit: THB mn

22

W/O One 
Times

With One 
Time



วาระที ่ 3. พิจารณาอมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 

ประจ าปี 2560

Agenda 3.
To approve the Statements of Financial Position and 

the Profit and Loss Statements for the year 2017



มติท่ีประชมุ
Resolution

• ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

• This Agenda must be approved by a majority vote of the 

shareholders who attend and vote at the Meeting.



Profit and Loss Statements

 Y 2017 Y 2016 % Change Y 2017 Y 2016

Revenues from sales and services 836 967 ▼ 14% 431 381 ▲ 13%

Cost of sales and services (477) (649) ▲ 27% (223) (229) ▲ 3%

Gross profit (Excl One Times) 359 318 ▲ 13% 208 151 ▲ 37%

Gross Profit Margin 43% 33% ▲ 10% 48% 40% ▲ 8%

Selling expenses (150) (214) ▲ 30% (68) (67) ▼ 0%

Administrative expenses (166) (185) ▲ 10% (118) (129) ▲ 8%

Other income 14 16 ▼ 11% 48 19 ▲ 156%

EBIT (Excl One Times) 56 (65) ▲ 186% 70 (26) ▲ 367%

EBIT Margin 7% (7)% ▲ 14% 16% (7)% ▲ 23%

EBITDA (Excl One Times) 148 72 ▲ 107% 125 52 ▲ 139%

EBITDA Margin 18% 7% ▲ 10% 29% 14% ▲ 15%

Net Profit (Excl One Times) 50 (130) ▲ 139% 68 (82) ▲ 183%

One Time Expenses (38) (87) ▲ 57% (23) (131) ▲ 83%

Loss on impairment and write off of prepaid royalty fee (9) (31) (5) (7)

Loss on impairment and write off of intangible assets (29) (36) (18) (22)

Loss on impairment of investments in subsidiaries - - (117) (15)

Loss on impairment of investments in associates - (20) - (25)

Loss on impairment of short-term loans to subsidiaries - - 20 (2)

Loss on impairment of long-term loans to subsidiaries - - 97 (60)

Profit (loss) attributable to Owners of the parent 13 (217) ▲ 106% 46 (213.2) ▲ 121%

% Profit 2% (22)% ▲ 24% 11% (56)% ▲ 67%

Earnings (loss) per share 0.03 (0.70) ▲ 104% 0.11 (0.69) ▲ 116%

CompanyConsolidated

% Change



Consolidate Balance Sheet



2017 2016 % Change

Earning Per Shares 0.03 (0.70) ▲ 104%

Gross Profit (%) * 38.4 26.0 ▲ 12%

Net Profit Margin (%) * 1.5 (22.4) ▲ 24%

ROA (%) 2.55 (31.48) ▲ 34%

ROE (%) 10.44 (128.86) ▲ 139%

Current Ratio (Time) 1.01 0.94 ▲ 7%

Fixed Asset Turnover (Time) 7.74 5.42 ▲ 43%

Total Asset Turnover (Time) 1.69 1.41 ▲ 20%

DE (Time) 2.34 4.11 ▼ 43%

Remark : * Including one-time Items

Financial Ratio
Financial Statement



วิธีการออกเสียงลงคะแนน
the voting method

• ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการงด
ออกเสียง หรือ ไม่เห็นด้วย ขอให้กรอกรายละเอียดในใบ

ลงคะแนนและยกมือขึ้น ทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนจากท่านเพื่อ

น ามาสรุปคะแนนเสียง ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่คัดค้าน หรือไม่งด

ออกเสียง ก็ถือว่าอนุมัติ

• one share represents one vote and if any shareholder 

wished to abstain or object to the vote, please complete the 

ballot and raise his/her hand, the Company’s representative 

will collect them for further concluding the votes. If the 

shareholder did not object to or abstain on the vote, it then 

means that he/she approved the matter. 
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วาระที ่ 4. พิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560

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

2017



มติท่ีประชมุ
Resolution

• ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

• This Agenda must be approved by a majority vote of the 

shareholders who attend and vote at the Meeting.



คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 เนือ่งจาก
บริษทัยงัมีผลขาดทนุสะสมอยู่



วิธีการออกเสียงลงคะแนน
the voting method

• ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการงดออก
เสียง หรือ ไม่เห็นด้วย ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนนและยก

มือขึ้น ทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนจากท่านเพื่อน ามาสรุปคะแนนเสียง 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้าน หรือไม่งดออกเสียง ก็ถือว่าอนุมัติ

• one share represents one vote and if any shareholder wished to 

abstain or object to the vote, please complete the ballot and raise 

his/her hand, the Company’s representative will collect them for 

further concluding the votes. If the shareholder did not object to 

or abstain on the vote, it then means that he/she approved the 

matter. 



วาระที ่ 5. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจาก

ต าแหน่งตามวาระ

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

rotation



มติท่ีประชมุ
Resolution

• ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

• This Agenda must be approved by a majority vote of the 

shareholders who attend and vote at the Meeting.



กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ
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1. นายตัน เตียว ลิม   ประธานกรรมการ 

2. นายเฉลิมพงษ ์จิตต์ขันติวงศ์   ประธานกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งเป็นบุคคลทีส่ามารถ  ใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง 

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหก้ลับเข้าเป็นกรรมการและด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระ

หนึ่งจ านวน 2 ท่าน ได้แก่



ประวัติการศึกษา

• Cambridge GCE Ordinary Level สาขาบรหิารธุรกจิ

• Presbyterian Boys School in Singapore

Director Accreditation Program (DAP 50/2006)

นายตนั เตียว ลิม 
Mr. Tan Tgow Lim

ประวัติการท างาน 

• ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

• กรรมการ Asiasoft Online Pte. Ltd.

• กรรมการ AS Online Sdn. Bhd.

• กรรมการ PT. Asiasoft

• กรรมการ CIB Development Sdn. Bhd.

• กรรมการ Level Up!, Inc.

• กรรมการ Playpark Inc.



วิธีการออกเสียงลงคะแนน
the voting method

• ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการงดออกเสียง 

หรือ ไม่เห็นด้วย ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนนและยกมือขึ้น 

ทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนจากท่านเพื่อน ามาสรุปคะแนนเสียง ส าหรับผู้

ถือหุ้นที่ไม่คัดค้าน หรือไม่งดออกเสียง ก็ถือว่าอนุมัติ

• one share represents one vote and if any shareholder wished to 

abstain or object to the vote, please complete the ballot and raise 

his/her hand, the Company’s representative will collect them for 

further concluding the votes. If the shareholder did not object to or 

abstain on the vote, it then means that he/she approved the matter. 



นายเฉลิมพงษ์ จิตตข์นัติวงศ์
Mr. Chalermphong Jitkuntivong

ประวัติการศึกษา

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Director Accreditation Program (DAP 53/2006)

ประวัติการท างาน

• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียซอฟท์    

คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)

• ทนายความ บริษัท ส านักกฎหมาย ด าเนิน สมเกียรติ และบุญมา จ ากัด



วิธีการออกเสียงลงคะแนน
the voting method

• ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการงดออก
เสียง หรือ ไม่เห็นด้วย ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนนและยก
มือขึ้น ทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนจากท่านเพื่อน ามาสรุปคะแนนเสียง 
ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้าน หรือไม่งดออกเสียง ก็ถือว่าอนุมัติ

• one share represents one vote and if any shareholder wished 
to abstain or object to the vote, please complete the ballot 
and raise his/her hand, the Company’s representative will 
collect them for further concluding the votes. If the 
shareholder did not object to or abstain on the vote, it then 
means that he/she approved the matter. 



วาระที ่ 6. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 6. To approve the directors’ remuneration



มติท่ีประชมุ
Resolution

• ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

• This Agenda must be approved by not less than two-thirds 

of all votes of the shareholders who attend at the Meeting.
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ค่าตอบแทนกรรมการ

Board of Director  would receive the monthly remuneration as follows;

Audit Committee would receive the meeting Allowance as follows;



ค่าตอบแทนกรรมการ
the directors’ remuneration

• กรรมการท่านใดเป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทให้ค่าตอบแทนนี้เพิ่มจากค่าจ้างปกติ ที่
ได้รับจากบริษัทฯ 

• Any director being the Company’s employee shall receive the directors’ remuneration 
added on to his salary as employee.

• การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของ
บริษัท เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็
ตาม การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจแล้ว 

• This remuneration was not considered by Company Remuneration Committee 
because the Company does not yet set up Remuneration Committee. However, the 
Board of Directors Meeting has discretion on this matter by comparing the director’s 
remuneration with other company’s director remuneration in the same business and 
together with business growth.
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วิธีการออกเสียงลงคะแนน
the voting method

• ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการงดออกเสียง 

หรือ ไม่เห็นด้วย ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนนและยกมือขึ้น 

ทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนจากท่านเพื่อน ามาสรุปคะแนนเสียง ส าหรับผู้ถือ

หุ้นที่ไม่คัดค้าน หรือไม่งดออกเสียง ก็ถือว่าอนุมัติ

• one share represents one vote and if any shareholder wished to abstain 

or object to the vote, please complete the ballot and raise his/her 

hand, the Company’s representative will collect them for further 

concluding the votes. If the shareholder did not object to or abstain on 

the vote, it then means that he/she approved the matter. 



วาระที ่ 7. พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบ

บญัชี ประจ าปี 2561

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

the year 2018



มติท่ีประชมุ
Resolution

• ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

• This Agenda must be approved by a majority vote of the 

shareholders who attend and vote at the Meeting.



Auditor

• No relationship and/or interest with the 

Company/Subsidiary/ Management/Major Shareholders and 

Related Persons.



Auditor
The Board of Director propose to the Shareholders to consider:-

• Mr. Sompop Pholprasarn Certified Public Accountant (Thailand) No. of 

6941 and/or 

• Ms. Wannawat Hemchayart Certified Public Accountant (Thailand) No. 

of 7049    

• Mazars Limited, be appointed as the Company’s auditor, being 

authorized to conduct the audit and express an opinion on the 

financial statements of the Company. In the absence of the above 

named auditor, Mazars Limited is authorized to identify one other 

Certified Public Accountant with Mazars Limited to carry out the work.



Mazars in Thailand

SET Listed Companies

Thai GAAP/IFRS

Internal Audit

Forensic and 
Investigations

AUDIT SERVICES ACCOUNTING OUTSOURCED SERVICES TAXATION AND LEGAL CONSULTING AND ADVISORY

Outsourced Accounting

Payroll

Litigation & Commercial 
Law

Local and International 
Legal & Tax Support 

Tax Advisory and
Compliance

Transactions

Restructuring

Business Valuation

AUDIT A.O.S TAX & LEGAL ADVISORY

 8 Partners and over 160 Professionals

 Multi-national team – Thai, British, French, Dutch, Australian & Japanese

 >12% CAGR for Mazars Thailand during FY09-FY17

 Expected Revenues in FY17 of >Euro 6 million

 High standard of English language skills



Audit Fee Comparison 2017&2018



วิธีการออกเสียงลงคะแนน
the voting method

• ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการงดออกเสียง 

หรือ ไม่เห็นด้วย ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนนและยกมือขึ้น 

ทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนจากท่านเพื่อน ามาสรุปคะแนนเสียง ส าหรับผู้

ถือหุ้นที่ไม่คัดค้าน หรือไม่งดออกเสียง ก็ถือว่าอนุมัติ

• one share represents one vote and if any shareholder wished to 

abstain or object to the vote, please complete the ballot and raise 

his/her hand, the Company’s representative will collect them for 

further concluding the votes. If the shareholder did not object to or 

abstain on the vote, it then means that he/she approved the matter. 



วาระที ่ 8. พิจารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8. To consider other business (if any)







: 69M

100M 32M

$ 882M $ 600M

340M 85M

2% 6%

$ 4,120 $ 6,740





• Local publishers can’t easily get good mobile products 
because most developers are looking for publishers who 
can cover whole region.

• New PC games cannot get good success in the market, 
local publishers turned to look for old titles that had a good 
success story and strong user base.

• Transformation from traditional to digital marketing.
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