


บริษทั เอเชียซอฟท์ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)
Asiasoft Corporation Public Company Limited

การประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562
Annual General Meeting 2019

วนัองัคารท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. 



จาํนวน/ สดัส่วนผูม้าประชมุ
shareholders attending the Meeting 

• ไมน้่อยกวา่ 25 คน และเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่าย

ไดท้ัง้หมด 409,877,016 หุน้ จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิทั

• 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

• ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไม่

เหน็ดว้ย ขอใหก้รอกรายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบั

ใบลงคะแนนจากทา่นเพือ่นํามาสรปุคะแนนเสยีง สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น

หรอืไมง่ดออกเสยีง กถ็อืวา่อนุมตัิ

• 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. 



Agenda 1
พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี

1/2561
To adopt the Minutes of the Extraordinary General 

Meeting of Shareholders No. 1/2018



มติท่ีประชมุ
Resolution

• ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน

• This Agenda must be approved by a majority vote of the 
shareholders who attend and vote at the Meeting.



รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2561
Minutes of the EGM No. 1/2018

• อนุมตักิารออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึง่จดัสรรใหแ้ก่คณะกรรมการ

ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (AS-WB) ในจาํนวนไมเ่กนิ
20,493,850 หน่วย ในราคา 0.00 บาท โดยสามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของ

บรษิทัไดใ้นราคาหุน้ละ1.10 บาท

• Approved the issuance and allotment of the Warrants issued to 
Board of Directors, Management, and Employees of the Company 
and Subsidiary (AS-WB) not exceeding 20,493,850 units, at an 
offering price of Baht 0.00, where can be exercised to purchase 
ordinary share at Baht 1.10 per share.



รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2561
Minutes of the EGM No. 1/2018

• อนุมตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั จากทนุจดทะเบยีน 512,346,270 
บาท ทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ 409,877,016 บาท เป็นทนุจดทะเบยีน

532,840,120 บาท ทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ 409,877,016 บาทเพือ่รองรบั
การใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ AS-WB

• approved the increase of the Company’s registered capital from the 
existing registered capital of Baht 512,346,270 with paid up capital 
of Baht 409,877,016 to Baht 532,840,120 with paid up capital of 
Baht 409,877,016 to be reserved for the exercise of right under the 
AS-WB Warrants.



รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2561
Minutes of the EGM No. 1/2018

• อนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั

• approved amendment of Clause 4. of the Company’s Memorandum 
of Association to be in line with the increase of Company’s 
registered capital.

• อนุมตักิารจดัสรรหุน้เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั และใหค้ณะกรรมการบรหิาร

เป็นผูม้อีาํนาจพจิารณา กาํหนดรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้

เพิม่ทนุ รวมทัง้มอีาํนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

• approved the allotment of the increased capital ordinary shares and 
authorized the Executive Committee to consider, determining the 
conditions relating to the allotment, and to execute the relevant 
documents. 



วิธีการออกเสียงลงคะแนน
the voting method

• ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไม่

เหน็ดว้ย ขอใหก้รอกรายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบั

ใบลงคะแนนจากทา่นเพือ่นํามาสรปุคะแนนเสยีง สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น

หรอืไมง่ดออกเสยีง กถ็อืวา่อนุมตัิ

• 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. 



Agenda 2
รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั

ประจาํปี 2561
To acknowledge the Company’s operating results for 

the Year 2018



มติท่ีประชมุ
Resolution

• วาระน้ีเป็นเรือ่งทีร่ายงานเพือ่ทราบ จงึไมต่อ้งมกีารลงมติ

• This Agenda is for acknowledgment and thus requires no 
resolution.



Highlight 2018 & 2019

• Group Financial

• What’s happened in 2018.

• What will be happed in 2019?



Financial Highlight

• Revenue changed from 836 MTHB to 601 MTHB or decreased 
28.1% due to delay on new game 

• Gross Margin change from 38% to 41% :  reversal of game 
impairment

• EBITDA change from 13.2% to 12.4% : reduce of depre&amortize

• Net Profit change from 12.6 MTHB to 14 MTHB or increase 11.1%  
: reversal game impairment & removal investment



What’s happened in 2018

• Increase of investment in PT. Asiasoft in Indonesia
• Increase share capital of Skynet System Co.,Ltd. in Thailand
• Increase share capital of Playpark Pte. Ltd. in Singapore
• Liquidation of Playcybergames Co., Ltd. in Thailand
• Liquidation of Asiasoft International Co., Ltd. in Thailand
• Liquidation of Miryn Innovation Co., Ltd. in Thailand
• Withdraw investment in Think Plus Digital Co., Ltd. in Thailand
• Sale of ordinary shares of Level Up!, Inc. in Philippines to 3rd party



What will be happened in 2019?

• Speed up launching new games both PC & MB

• Provide new business service

• Clean up non-performing company





Group - Profit and Loss Statements



Revenue



COGS



Gross Profit



SG&A



Significant change SG & A



Net Profit



Agenda 3
พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ประจาํปี 2561
To approve the Statements of Financial Position and 

the Profit and Loss Statements for the year 2018



มติท่ีประชมุ
Resolution

• ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั

• This Agenda must be approved by a majority vote of the 
shareholders who attend and vote at the Meeting.



Profit and Loss Statements







วิธีการออกเสียงลงคะแนน
the voting method

• ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไม่

เหน็ดว้ย ขอใหก้รอกรายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบั

ใบลงคะแนนจากทา่นเพือ่นํามาสรปุคะแนนเสยีง สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น

หรอืไมง่ดออกเสยีง กถ็อืวา่อนุมตัิ

• 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. 



Agenda 4
พิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2561
To approve no annual dividend payment for

the year 2018



มติท่ีประชมุ
Resolution

• ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน

• This Agenda must be approved by a majority vote of the 
shareholders who attend and vote at the Meeting.



• คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิดการจา่ยเงนิปันผลประจาํปี

2561 เน่ืองจากบรษิทัยงัมผีลขาดทนุสะสมอยู่

• The Board recommends that the shareholders’ meeting should approve no annual 
dividend payment for the year 2018. 



Retain Earning – Separate Company



วิธีการออกเสียงลงคะแนน
the voting method

• ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดตอ้งการงดออกเสยีง

หรอื ไมเ่หน็ดว้ย ขอใหก้รอกรายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้

ทมีงานจะไปรบัใบลงคะแนนจากทา่นเพือ่นํามาสรปุคะแนนเสยีง สาํหรบั

ผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น หรอืไมง่ดออกเสยีง กถ็อืวา่อนุมตัิ

• 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. 



Agenda 5
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตาํแหน่ง

ตามวาระ

To elect directors to replace those who retired
by rotation



มติท่ีประชมุ
Resolution

• ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน

• This Agenda must be approved by a majority vote of the 
shareholders who attend and vote at the Meeting.



กรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระ



นางมลฤดี สขุพนัธรชัต์

Mrs. Monluedee Sookpantarat 



วิธีการออกเสียงลงคะแนน
the voting method

• ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดตอ้งการงดออกเสยีง

หรอื ไมเ่หน็ดว้ย ขอใหก้รอกรายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้

ทมีงานจะไปรบัใบลงคะแนนจากทา่นเพือ่นํามาสรปุคะแนนเสยีง สาํหรบั

ผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น หรอืไมง่ดออกเสยีง กถ็อืวา่อนุมตัิ

• 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. 



พนัตาํรวจเอกญาณพล ยัง่ยืน
Pol.Col. Yanaphon Youngyuen



วิธีการออกเสียงลงคะแนน
the voting method

• ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดตอ้งการงดออกเสยีง

หรอื ไมเ่หน็ดว้ย ขอใหก้รอกรายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้

ทมีงานจะไปรบัใบลงคะแนนจากทา่นเพือ่นํามาสรปุคะแนนเสยีง สาํหรบั

ผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น หรอืไมง่ดออกเสยีง กถ็อืวา่อนุมตัิ

• 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. 



Agenda 6

พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ

To approve the directors’ remuneration



มติท่ีประชมุ
Resolution

• ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชมุ

• This Agenda must be approved by not less than two-thirds of all 
votes of the shareholders who attend at the Meeting.



ค่าตอบแทนกรรมการ
the directors’ remuneration



ค่าตอบแทนกรรมการ
the directors’ remuneration

• กรรมการทา่นใดเป็นพนกังาน/ลกูจา้งบรษิทัใหค้า่ตอบแทนนี้เพิม่จากคา่จา้งปกติ ทีไ่ดร้บัจากบรษิทัฯ

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

• การกาํหนดคา่ตอบแทนของบรษิทัไมไ่ดผ้า่นคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนของบรษิทั เน่ืองจาก
ปัจจุบนับรษิทัยงัไมม่คีณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน อยา่งไรกต็าม การกาํหนดคา่ตอบแทนของ
คณะกรรมการไดผ้า่นการพจิารณาอยา่งรอบคอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยเปรยีบเทยีบ
อา้งองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั รวมถงึพจิารณาจากการขยายตวัทางธุรกจิแลว้

• 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.



วิธีการออกเสียงลงคะแนน
the voting method

• ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไม่

เหน็ดว้ย ขอใหก้รอกรายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบั

ใบลงคะแนนจากทา่นเพือ่นํามาสรปุคะแนนเสยีง สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น

หรอืไมง่ดออกเสยีง กถ็อืวา่อนุมตัิ

• 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. 



Agenda 7
พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี

2562
To appoint the Auditors and determine the audit fee for 

the year 2019



มติท่ีประชมุ
Resolution

• ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน

• This Agenda must be approved by a majority vote of the 
shareholders who attend and vote at the Meeting.



Auditors

• 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.



Auditors

• No relationship and/or interest with the Company/Subsidiary/ 
Management/Major Shareholders and Related Persons.

• Marzars are the auditor for both parent and major subsidiary 
companies.

• For small subsidiary companies, we use local firm for cost saving 
purpose. However the Companies’ Board of Director can manage 
and ensure that the report complete on time.



Audit Fee Comparison 2018 & 2019



วิธีการออกเสียงลงคะแนน
the voting method

• ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไม่

เหน็ดว้ย ขอใหก้รอกรายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบั

ใบลงคะแนนจากทา่นเพือ่นํามาสรปุคะแนนเสยีง สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น

หรอืไมง่ดออกเสยีง กถ็อืวา่อนุมตัิ

• 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.



Agenda 8

พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี)
To consider other business (if any)



Q&A
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