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การประชมุวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ที ่1/2561
Extraordinary General Meeting No. 1/2018



จ ำนวน/ สดัส่วนผูม้ำประชมุ
shareholders attending the Meeting 

• ไม่น้อยกวา่ 25 คน และเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ ัง้หมด 409,877,016 หุน้
จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทั

• 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. 



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน
the voting method

• ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง หากผูถ้อืหุน้ท่านใด
ตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไม่เหน็ดว้ย ขอใหก้รอก
รายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบั
ใบลงคะแนนจากท่านเพือ่น ามาสรุปคะแนนเสยีง ส าหรบั
ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่คดัคา้น หรอืไม่งดออกเสยีง 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. 



วำระท่ี 1

พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561

To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2018



มติท่ีประชมุ
Resolution

• ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

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



รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2561
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2018

• รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 
2560 

• Acknowledged the Company’s operating results for the year 
2017

• อนุมตังิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีประจ าปี 2560

• Approved the Statements of Financial Position and the Profit 
and Loss Statements for the year 2017



รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2561
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2018

• เลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตาม
วาระ 

• Elected directors to replace those who retired by rotation 

Mr.  Tan Tgow Lim 

Mr.  Chalermphong Jitkuntivong 

• อนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ

• Approved the directors’ remuneration



รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2561
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2018

• พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่สอบบญัช ี
ประจ าปี 2561

• To appoint the Auditors and determine the audit fee for the 
year 2018

• นายสมภพ ผลประสาร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่

6941 และ/หรอื นางสาววรรณวฒัน ์เหมชะญาต ิผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7049 แหง่บรษิทั MAZARS 
LIMITED

• Mr. Sompop Pholprasarn CPA License No. 6941 and/or Ms. 
Wannawat Hemachayart CPA License No. 7049, auditors from 
MAZARS LIMITED



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน
the voting method

• ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง หากผูถ้อืหุน้ท่านใด
ตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไม่เหน็ดว้ย ขอใหก้รอก
รายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบั
ใบลงคะแนนจากท่านเพือ่น ามาสรุปคะแนนเสยีง 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่คดัคา้น หรอืไม่งดออกเสยีง กถ็อืวา่
อนุมตัิ

• 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. 



วำระท่ี 2

พิจำรณำอนุมติักำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั ของ 

บริษทั เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงจดัสรรให้แก่คณะกรรมกำร 

ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทัและบริษทัย่อย ครัง้ท่ี 1 (AS-WB)

To approve the issuance and allotment of the Warrants to Purchase the Ordinary Shares of 

Asiasoft Corporation Public Company Limited Issued to Board of Directors, Management, 

and Employees of the Company and Subsidiary No. 1 (AS-WB)



มติท่ีประชมุ
Resolution

• ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ 
และตอ้งไม่มผูีถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้รวมกนัเกนิกวา่
รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซ ึง่มาประชมุออกเสยีงคดัคา้นการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ

• This Agenda must be approved by not less than 
third-forth of all votes of the shareholders who 
attend at the Meeting, and no more than 10% of the 
shareholders who attend at the Meeting, object the 
issuance and allotment of warrants



รำยละเอียดเบือ้งต้นของ AS-WB
Preliminary Details of AS-WB

วตัถุประสงค ์ (Objectives)

• เพือ่เป็นสิง่จูงใจและเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจใหแ้ก่
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัและ
บรษิทัย่อยทีม่สีว่นรว่มในความส าเรจ็ของบรษิทัและ
บรษิทัย่อยในชว่งเวลาทีผ่่านมา

• To be a motivation and reward for the Board of Directors, 
Management, and employees that involved in the company’s 
success over the past years.

• เพือ่ใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั
และบรษิทัย่อยมสี่วนรว่มในการเป็นเจา้ของบรษิทั

• Opportunity for the employee to become a shareholder.



รำยละเอียดเบือ้งต้นของ AS-WB
Preliminary Details of AS-WB

• เพือ่เป็นการตอบแทนใหแ้กค่ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังาน ทีม่คีวามต ัง้ใจ ทุ่มเท และความเสยีสละในการ
ท างานใหแ้กบ่รษิทัและบรษิทัย่อย 

• To be a compensation and reward to the board of directors, 
management, and employees for their commitment and 
dedication for working with the Company.

• เพือ่เป็นสิง่จูงใจบุคลากรทีม่คีวามสามารถ และมี
ประสทิธภิาพในการท างาน รว่มท างานใหแ้กบ่รษิทัและ
บรษิทัย่อยในระยะยาว 

• To retain the board of directors, management, and employees 
with outstanding performance to work with the Company in 
long run.



รำยละเอียดเบือ้งต้น
Preliminary Details

• ปี 2559 เพิม่ทุน จ านวน 102,469,254 บาท โดยการจดัสรร
ใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้

• จากทุนจดทะเบยีน 307,407,762 บาท ทุนจดทะเบยีนช าระ
แลว้ 307,407,762 บาท 

• เป็นทุนจดทะเบยีน 409,877,016 บาท ทุนจดทะเบยีนช าระ
แลว้ 409,877,016 บาท

• Year 2016 increased registered share capital Baht 102,469,254 by 
allocated to the existing shareholders in proportion of shareholding.

• from registered share capital Baht 307,407,762 with paid up capital of 
Baht 307,407,762 

• to registered share capital Baht 409,877,016 with paid up capital of 
Baht 409,877,016.



รำยละเอียดเบือ้งต้น
Preliminary Details

• ปี 2560 จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิAS-W1 จ านวน 
102,469,254 หน่วยโดยการจดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตาม
สดัส่วนการถอืหุน้

• จากทุนจดทะเบยีน 409,877,016 บาท ทุนจดทะเบยีนช าระ
แลว้ 409,877,016 บาท

• เป็นทุนจดทะเบยีน 512,346,270 บาท ทุนจดทะเบยีนช าระ
แลว้ 409,877,016 บาท

• Year 2017 issue of Warrants AS-W1 102,469,254 units by allocated to 
the existing shareholders in proportion of shareholding.

• from registered share capital Baht 409,877,016 with paid up capital of 
Baht 409,877,016 

• to registered share capital Baht 512,346,270 with paid up capital of 
Baht 409,877,016.



รำยละเอียดเบือ้งต้นของ AS-WB
Preliminary Details of AS-WB

• จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวนไม่เกนิ 20,493,850 
หน่วย (รอ้ยละ 5 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้) ใหแ้ก่
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัและ
บรษิทัย่อย (ในราคา 0.00 บาท) โดยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
1 หน่วย สามารถใชส้ทิธซิ ือ้หุน้สามญัของบรษิทัได ้1 
หุน้ ในราคาหุน้ละ1.10 บาท 

• the issuance and allotment of Warrants not exceeding 
20,493,850 units (5% of paid up capital) to the Board of 
Directors, Management, and Employees of the Company and 
Subsidiary (at an offering price of Baht 0.00), whereby 1 unit of 
warrants can be exercised to purchase 1 ordinary share of the 
Company at an exercise price of Baht 1.10 per share.



รายละเอยีดเบ้ืองต้นของ AS-WB
Preliminary Details of AS-WB

• ผูใ้ชส้ทิธติอ้งมสีถานะเป็นคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื
พนกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ

• The Warrant holder must retain their status as board of 
directors, management, and employees of the Company and 
subsidiary on the exercise date.

• ไม่มคีณะกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิทั
และบรษิทัย่อย ทีไ่ดร้บัการจดัสรรเกนิกวา่รอ้ยละ 5 ของ
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิ ัง้หมดทีอ่อกในคร ัง้นี้

• No board of directors, management, and employees of the 
Company and subsidiary who receive the warrants exceed 5% of 
warrants issued and offered.



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน
the voting method

• ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง หากผูถ้อืหุน้ท่านใด
ตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไม่เหน็ดว้ย ขอใหก้รอก
รายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบั
ใบลงคะแนนจากท่านเพือ่น ามาสรุปคะแนนเสยีง 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่คดัคา้น หรอืไม่งดออกเสยีง กถ็อืวา่
อนุมตัิ

• 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. 



วำระท่ี 3

พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทั

To approve the increase of the Company’s registered capital



มติท่ีประชมุ
Resolution

• ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชมุ 

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



ทุนจดทะเบียน
Registered Capital

• เพิม่ทุนจดทะเบยีน จ านวน 20,493,850 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 20,493,850 หุน้ มูลคา่ที่
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

• Increase registered capital Baht 20,493,850 by issuing increased 
capital ordinary shares 20,493,850 shares at a par value of Baht 
1 per share.

• จากเดมิทุนจดทะเบยีน 512,346,270 บาท ทุนจด
ทะเบยีนช าระแลว้ 409,877,016 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 
532,840,120 บาท ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 409,877,016
บาท

• From the existing registered capital of Baht 512,346,270 with 
paid up capital of Baht 409,877,016 to the existing registered 
capital of Baht 532,840,120 with paid up capital of Baht 
409,877,016.



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน
the voting method

• ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง หากผูถ้อืหุน้ท่านใด
ตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไม่เหน็ดว้ย ขอใหก้รอก
รายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบั
ใบลงคะแนนจากท่านเพือ่น ามาสรุปคะแนนเสยีง 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่คดัคา้น หรอืไม่งดออกเสยีง กถ็อืวา่
อนุมตัิ

• 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. 



วำระท่ี 4

พิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4. 

เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั

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



มติท่ีประชมุ
Resolution

• ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชมุ 

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



ทุนจดทะเบียน
Registered Capital

• จากเดมิทุนจดทะเบยีน 512,346,270 บาท ทุนจด
ทะเบยีนช าระแลว้ 409,877,016 บาท 

• เป็นทุนจดทะเบยีน 532,840,120 บาท ทุนจดทะเบยีน
ช าระแลว้ 409,877,016 บาท

• From the existing registered capital of Baht 512,346,270 with 
paid up capital of Baht 409,877,016 

• to the existing registered capital of Baht 532,840,120 with paid 
up capital of Baht 409,877,016. 



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน
the voting method

• ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง หากผูถ้อืหุน้ท่านใด
ตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไม่เหน็ดว้ย ขอใหก้รอก
รายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบั
ใบลงคะแนนจากท่านเพือ่น ามาสรุปคะแนนเสยีง 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่คดัคา้น หรอืไม่งดออกเสยีง กถ็อืวา่
อนุมตัิ

• 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. 



วำระท่ี 5

พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั

To approve the allotment of the increased capital ordinary shares



มติท่ีประชมุ
Resolution

• ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

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



กำรจดัสรร The allotment

• ใหค้ณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื บุคคลทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร เป็นผูพ้จิารณา
ก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอยีดอืน่ๆ ของ
ใบส าคญัแสดงสทิธโิดยรวมถงึการจดัสรร การเจรจา
ตกลง ลงนามในเอกสาร และสญัญาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้ ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนั
เกีย่วเน่ืองกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธใิน
คร ัง้นี ้ซ ึง่รวมถงึการน าหุน้สามญัทีอ่อกเน่ืองจากการใช้
สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตตอ่หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง

• to approve that the Executive Committee or a person authorized by the 
Executive Committee shall be authorized to determine the rules, conditions, 
and other details of the warrants including its allotment, and to enter into 
negotiation and agreements, and execute the relevant documents and 
agreements, as well as to undertake any act necessary for and relevant to 
the issuance and allotment of the warrants, including to list the ordinary 
shares issued as a result of the exercise of warrants on the Stock Exchange of 
Thailand, and to apply for permission from the relevant government 
agencies.



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน
the voting method

• ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง หากผูถ้อืหุน้ท่านใด
ตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไม่เหน็ดว้ย ขอใหก้รอก
รายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบั
ใบลงคะแนนจากท่านเพือ่น ามาสรุปคะแนนเสยีง 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่คดัคา้น หรอืไม่งดออกเสยีง กถ็อืวา่
อนุมตัิ

• 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. 



วำระท่ี 6

พิจำรณำเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี)

To consider other business (if any) 
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