
บริษทั เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)
Asiasoft Corporation Public Company Limited
กำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563
Annual General Meeting 2020

วนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 14.00 น. 



จ ำนวน/สดัส่วนผูม้ำประชมุ (shareholders attending the Meeting)

• ไม่น้อยกว่ำ 25 คน และเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมด 
409,877,016 หุน้ จงึจะครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั

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)

• ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง หากผูถ้อืหุน้ท่านใดตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไมเ่หน็ดว้ย ขอใหก้รอก
รายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบัใบลงคะแนนจากท่านเพือ่น ามาสรุปคะแนนเสียง 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น หรอืไมง่ดออกเสยีง กถ็อืว่าอนุมตัิ

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 No.1
พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562
To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019



มติท่ีประชมุ (Resolution)

• ใหถ้อืคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

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



รำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 (Minutes of the AGM year 2019)

• รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2561
Acknowledged the Company’s operating results for the year 2018

• อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีประจ าปี 2561
Approved the Statements of Financial Position and the Profit and Loss Statements for the year 2018



• เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 
Elected directors to replace those who retired by rotation 

- Mrs. Monluedee Sookpantarat
- Pol.Col. Yanaphon Youngyuen 

• อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ
Approved the directors’ remuneration

รำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 (Minutes of the AGM year 2019)



• พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2562
To appoint the Auditors and determine the audit fee for the year 2019

• นายสมภพ ผลประสาร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6941 และ/หรอื นางสาววรรณวฒัน์ เหมชะญาต ิผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7049 แห่งบรษิทั MAZARS LIMITED
Mr. Sompop Pholprasarn CPA License No. 6941 and/or Ms. Wannawat Hemachayart CPA License 
No. 7049, auditors from MAZARS LIMITED
โดยก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2562 เป็นเงนิจ านวน 2,612,500 บาท

รำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 (Minutes of the AGM year 2019)



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (the voting method)

• ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง หากผูถ้อืหุน้ท่านใดตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไมเ่หน็ดว้ย ขอใหก้รอก
รายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบัใบลงคะแนนจากท่านเพือ่น ามาสรุปคะแนนเสียง 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น หรอืไมง่ดออกเสยีง กถ็อืว่าอนุมตัิ

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 No.2
รบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ประจ ำปี 2562
To acknowledge the Company’s operating results for the Year 2019



มติท่ีประชุม (Resolution)

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



Financial Highlight
• Revenue change from 601 MTHB to 762 MTHB or increased 26.8% due to open new game in 

last half year

• Gross Margin change from 40.9% to 49.4% due to significantly increase in Revenue from Sales 
and Services  

• EBITDA change from 12.4% to 6.8% due to decrease in EBIT, Depre. & Amortization

• Net Profit change from 14.0 MTHB to 4.4 MTHB or decrease 68.6% due to  Loss from Litigation 
case 55.1 MTHB as extraordinary item 



Revenue Structure



Group - Profit and Loss Statements
Unit: THB Millions 2017 % 2018 % 2019 %

Revenue from sales and services 835.6 100.0% 601.1 100.0% 762.4 100.0%0.0%

Cost of Sales and Services * (514.5) (61.6%) (355.3) (59.1%) (385.9) (50.6%)0

Gross Profit * 321.1 38.4% 245.9 40.9% 376.6 49.4%0.0%

SG & A Expense* (316.2) (37.8%) (268.6) (44.7%) (377.4) (49.5%)0

Other Revenues 13.9 1.7% 41.2 6.9% 5.2 0.7%0.0%

EBIT 18.8 2.2% 18.5 3.1% 4.4 0.6%0

Depre. & Amortization 91.9 11.0% 55.7 9.3% 47.6 6.2%0

EBITDA 110.7 13.2% 74.2 12.4% 52.0 6.8%0.0%

Finance Cost (1.2) (0.1%) (0.9) (0.2%) (1.1) (0.2%)0

Share of other comprehensive income in associates 1.8 0.2% 1.1 0.2% (0.4) (0.1%)0.0%

Income Tax (2.0) (0.2%) (1.8) (0.3%) (0.2) (0.0%)0

Non-Controling Interest (4.7) (0.6%) (2.8) (0.5%) 1.7 0.2%0

Net Profit 12.6 1.5% 14.0 2.3% 4.4 0.6%

Gross Profit Margin 38.4% 40.9% 49.4% 

EBIT Margin 2.2% 3.1% 0.6% 

EBITDA Margin 13.2% 12.4% 6.8% 

Net Profit Margin 1.5% 2.3% 0.6% 

Remark : * Including one-time Items



Revenue
Unit : Million THB

THB M % THB M % THB M %

Online Game Service 760 91% 552 92% 742 97%

Distribution 19 2% 37 6% 14 2%

Other Income 56 7% 12 2% 6 1%

Total* 836 100% 601 100% 762 100%

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

2017 2018
Revenue by Business

2019



COGS
Unit : Million THB

W/O One 
Times

With One 
Times

Y 2017 Y 2018 Y 2019

COGS 477 380 386 

Impairment / Write off

MG 9 1 0 

Intangible Asset 29 0 0 

(Reversal) Prepaid Royalty 0 (26) 0 

Total one off items 38 (25) 0 

Total COGS 514 355 386 



Gross Profit
Unit : Million THB

W/O One 
Times

With One 
Times

Y 2017 Y 2018 Y 2019

Gross Profit 321 246 377 

% Gross Profit 38% 41% 49%

Y 2017 Y 2018 Y 2019

Gross Profit 359 221 377 

% Gross Profit 43% 37% 49%



SG&A
Unit : Million THB

W/O One 
Times

With One 
Times

Y 2017 Y 2018 Y 2019

Selling & Admin Expense 316 269 322 

Loss on Litigation 0 0 55 

Total one off items 0 0 55 

Total SG&A 316 269 377 

Consolidate



Net Profit
Unit : Million THB

Y 2017 Y 2018 Y 2019

Net Profit 13 14 4 

% Net Profit 2% 2% 1%

Y 2017 Y 2018 Y 2019

Net Profit 50 (11) 59 

% Net Profit 6% -2% 8%

W/O One 
Times

With One 
Times



Agenda No.3
พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ 
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี ประจ ำปี 2562
To approve the Statements of Financial Position and the Profit 
and Loss Statements for the year 2019



มติท่ีประชุม (Resolution)

• ใหถ้อืคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนน
เสยีงเทา่กนั 

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



Group - Profit and Loss Statements
Unit: THB Millions 2018 % 2019 %

Revenue from sales and services 601.1 100.0% 762.4 100.0%0.0%

Cost of Sales and Services * (355.3) (59.1%) (385.9) (50.6%)0

Gross Profit * 245.9 40.9% 376.6 49.4%0.0%

SG & A Expense* (268.6) (44.7%) (377.4) (49.5%)0

Other Revenues 41.2 6.9% 5.2 0.7%0.0%

EBIT 18.5 3.1% 4.4 0.6%0

Depre. & Amortization 55.7 9.3% 47.6 6.2%0

EBITDA 74.2 12.4% 52.0 6.8%0.0%

Finance Cost (0.9) (0.2%) (1.1) (0.2%)0

Share of other comprehensive income in associates 1.1 0.2% (0.4) (0.1%)0.0%

Income Tax (1.8) (0.3%) (0.2) (0.0%)0

Non-Controling Interest (2.8) (0.5%) 1.7 0.2%0

Net Profit 14.01 2.3% 4.35 0.6%

Gross Profit Margin 40.9% 49.4% 

EBIT Margin 3.1% 0.6% 

EBITDA Margin 12.4% 6.8% 

Net Profit Margin 2.3% 0.6% 

Remark : * Including one-time Items
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Current Asset Registered Capital 533

Non-Current Asset Paid up Capital 410

Retain Earning (257)

Other components (26)

Current Liabilities 230 Equity for Parent Company 127

Non-Current Liabilities 35 NCI 15

Liabilities

Assets Equities

256

151

Dec 31, 2018 Dec 31, 2019

326 406

180 265

145 142

Unit: THB mn

Assets

Liabilities

Equities



2018 2019

Earning Per Shares 0.03 0.01

Gross Profit (%) * 40.9 49.4

Net Profit Margin (%) * 2.3 0.6

ROA (%) 3.8 1.2

ROE (%) 11.0 3.5

Current Ratio (Time) 1.04 1.11

Fixed Asset Turnover (Time) 6.02 6.69

Total Asset Turnover (Time) 1.64 2.08

DE (Time) 1.44 2.09

Financial Ratio
Financial Statement



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (the voting method)

• ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง หากผูถ้อืหุน้ท่านใดตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไมเ่หน็ดว้ย ขอใหก้รอก
รายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบัใบลงคะแนนจากท่านเพือ่น ามาสรุปคะแนนเสียง 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น หรอืไมง่ดออกเสยีง กถ็อืว่าอนุมตัิ

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 No.4
พิจำรณำอนุมติังดกำรจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2562
To approve no annual dividend payment for the year 2019



มติท่ีประชมุ (Resolution)

• ใหถ้อืคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

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



• คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิดการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562
เนื่องจากบรษิทัยงัมผีลขาดทุนสะสมอยู่

The Board recommends that the shareholders’ meeting should approve no annual dividend 
payment for the year 2019

Details of dividend payment Year 2018 (Past Year) Year 2019 (Proposed)

1. Net Profit (loss) (Baht) –
Separate Financial Statements

15,307,314 3,728,932

2. Number of Shares (Shares) 409,877,016 409,877,016 409,877,016 409,877,016

3. Dividend Payment Per Share 
(Baht/Share)

0
(year dividend)

0
(interim 
dividend)

0
(year dividend 
- waiting for 
approval)

0
(interim 

dividend –
waiting for 
approval)

0 0

4. Total Dividend Payment (Baht) 0 0 0 0



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (the voting method)

• ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง หากผูถ้อืหุน้ท่านใดตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไมเ่หน็ดว้ย ขอใหก้รอก
รายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบัใบลงคะแนนจากท่านเพือ่น ามาสรุปคะแนนเสียง 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น หรอืไมง่ดออกเสยีง กถ็อืว่าอนุมตัิ

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 No.5
พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ
To elect directors to replace those who retired by rotation



มติท่ีประชมุ (Resolution)

• ใหถ้อืคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

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



กรรมกำรท่ีครบก ำหนดตำมวำระ

1) นำยปรำโมทย ์สดุจิตพร รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
Mr. Pramoth Sudjitporn Director and Chief Executive Officer

2) นำยกิตติพงศ ์พฤกษอรณุ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ
Mr. Kittipong Prucksa-aroon Director and Managing Director



นำยปรำโมทย ์สดุจิตพร (Mr. Pramoth Sudjitporn)



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (the voting method)

• ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง หากผูถ้อืหุน้ท่านใดตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไมเ่หน็ดว้ย ขอใหก้รอก
รายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบัใบลงคะแนนจากท่านเพือ่น ามาสรุปคะแนนเสียง 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น หรอืไมง่ดออกเสยีง กถ็อืว่าอนุมตัิ

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 



นำยกิตติพงศ ์พฤกษอรณุ (Mr. Kittipong Prucksa-aroon)



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (the voting method)

• ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง หากผูถ้อืหุน้ท่านใดตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไมเ่หน็ดว้ย ขอใหก้รอก
รายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบัใบลงคะแนนจากท่านเพือ่น ามาสรุปคะแนนเสียง 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น หรอืไมง่ดออกเสยีง กถ็อืว่าอนุมตัิ

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 No.6
พิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร
To approve the directors’ remuneration



มติท่ีประชมุ (Resolution)

• ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม

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



ค่ำตอบแทนกรรมกำร (the directors’ remuneration)

• Board of directors

• Audit Committee

Position 2019
2020 

(Proposed)
% change

Chairman 33,000/ month 33,000/ month -

Director 22,000/ month 22,000/ month -

Position 2019
2020 

(Proposed)
% change

Chairman 44,000/ time 44,000/ time -

Audit Committee 33,000/ time 33,000/ time -



ค่ำตอบแทนกรรมกำร (the directors’ remuneration)

• กรรมการท่านใดเป็นพนกังาน/ลกูจา้งบรษิทัใหค้่าตอบแทนนี้เพิม่จากค่าจา้งปกต ิทีไ่ดร้บัจากบรษิทัฯ 
Any director being the Company’s employee shall receive the directors’ remuneration added on to 
his salary as employee

• การก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทัไมไ่ดผ้า่นคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทั เนื่องจากปัจจุบนั
บรษิทัยงัไมม่คีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน อย่างไรกต็าม การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ไดผ้่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั โดยเปรยีบเทยีบอา้งองิจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั 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



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (the voting method)

• ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง หากผูถ้อืหุน้ท่านใดตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไมเ่หน็ดว้ย ขอใหก้รอก
รายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบัใบลงคะแนนจากท่านเพือ่น ามาสรุปคะแนนเสียง 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น หรอืไมง่ดออกเสยีง กถ็อืว่าอนุมตัิ

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 No.7
พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2563
To appoint the Auditors and determine the audit fee for the year 2020



มติท่ีประชมุ (Resolution)

• ใหถ้อืคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

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



ผูส้อบบญัชี (Auditors)

• นายสมภพ ผลประสาร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6941 และ/หรอื
นางสาววรรณวฒัน์ เหมชะญาต ิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7049

• ในนามบรษิทั มาซารส์ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2563 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่ง 
มอี านาจตรวจสอบ สอบทาน จดัท า และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และในกรณทีีผู่ส้อบบญัชตีาม
รายนามขา้งตน้ ไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หบ้รษิทั มาซารส์ จ ากดั เป็นผูม้อี านาจจดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่
ของบรษิทั มาซารส์ จ ากดั ท าหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัแทนได้

• โดยก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2563 เป็นเงนิจ านวน 2,743,125 บาท 
(ค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2562 เป็นเงนิ 2,612,500 บาท)



4. Fee proposal for year ended 2020
Entities 

Audit fees 2019 Audit fees 2020 Increase
(currency)

Increase
(%)Currency THB Currency THB

Asiasoft Corporation Public Company  

Limited (“AS”):

- Consolidated yearly Financial Statements 

- Quarterly review for the period-ending 

31 March 2020, 30 June 2020 and 

30 September 2020

1,952,500

660,000

2,050,125

693,000

THB 97,625

THB 33,000

5%*

5%*

The Subsidiaries;

1) PlayPark Company Limited. (“PlayPark”) 50,000 50,000 - 0%

2) CIB Net Station SDN BHD ("CIB") MYR 119,175 945,058 MYR 125,133 865,210 MYR 5,985.75 5%*

3) Asiasoft Online PTE. LTD. ("ASO") SGD 57,750 1,365,787 SGD 60,637 1,276,853 SGD 2,887.50 5%*

4) Playpark Inc. (“PPI”) PHP 525,000 315,000 PHP 551,250 319,725 PHP 26,250 5%*

5,288,345 5,254,913 (-0.63%)

Used BOT rate as at 3 January 2020

*Remark: 5% increase with the annual audit agreement 



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (the voting method)

• ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง หากผูถ้อืหุน้ท่านใดตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไมเ่หน็ดว้ย ขอใหก้รอก
รายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบัใบลงคะแนนจากท่านเพือ่น ามาสรุปคะแนนเสียง 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น หรอืไมง่ดออกเสยีง กถ็อืว่าอนุมตัิ

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 No.8
พิจำรณำอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 20,493,850 บำท โดยกำรตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้
จ ำหน่ำยของบริษทั และพิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษทัเพ่ือให้
สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบียน
To approve to decrease the register capital Baht 20,493,850 by cancelling the unissued shares, 
and consider to approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the 
Company to be in line with the reduction of the registered capital



มติท่ีประชมุ (Resolution)

• ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม

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



ควำมเป็นมำ (Background)

• เน่ืองจาก Warrants ทีเ่คยขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ไมไ่ดถ้กูจดัสรรภายใน 1 ปี นบัจากวนัทีไ่ดร้บัอนุมตัิ ท าให ้Warrants 
ดงักล่าวหมดอายุลง ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งด าเนินการลดทุนจดทะเบยีน จ านวน 20,493,850 บาท ทีไ่ดอ้อกเพื่อรองรบัการ
ใชส้ทิธดิงักล่าว 

• ภายหลงัจากการลดทุนจดทะเบยีน หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ของบรษิทั จะเป็นดงันี้
ทุนจดทะเบยีน จ านวน 512,346,270 บาท ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 409,877,016 บาท
แบ่งออกเป็น 512,346,270 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท
โดยแยกออกเป็น:
หุน้สามญั 512,346,270 บาท หุน้บุรมิสทิธิ - หุน้



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (the voting method)

• ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง หากผูถ้อืหุน้ท่านใดตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไมเ่หน็ดว้ย ขอใหก้รอก
รายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบัใบลงคะแนนจากท่านเพือ่น ามาสรุปคะแนนเสียง 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น หรอืไมง่ดออกเสยีง กถ็อืว่าอนุมตัิ

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 No.9
พิจำรณำอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ ำนวน 256,173,135 บำท โดยกำรลดมลูค่ำหุ้นท่ีตรำ
ไว้จำกหุ้นละ 1.00 บำท เป็น หุ้นละ 0.50 บำท และพิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ
ข้อ 4 ของบริษทัเพ่ือให้สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบียน
To approve to decrease the register capital Baht 256,173,135 by reducing the par value of the 
Company’s shares, from the existing par value of Baht 1.00 to Baht 0.50 per share, and consider 
to approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be 
in line with the reduction of the registered capital



มติท่ีประชมุ (Resolution)

• ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม

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



ควำมเป็นมำ (Background)

• เนื่องจากปัจจุบนัส่วนของผูถ้ือหุ้นน้อยกว่ำ 50% ของทุนช ำระแล้ว ท าใหบ้รษิทัถูกตลาดหลกัทรพัยข์ ึน้
เครือ่งหมาย “C”

Equity 

Authorized Capital 532,840,120 Shares

Par per Share 1 Baht

Paid-Up Capital 409,877,016 Baht

Retained Earnings (Deficit) (256,519,763) Baht

Other components of shareholders' equity (26,596,497) Baht

Equity attributable to owners of the parent 126,760,756 Baht

Equity / Paid-Up Capital 31%

As at 31 December 2019



ควำมเป็นมำ (Background)

• หากด าเนินการลดทุนจดทะเบยีนจ านวน 256,173,135 บาท โดยการลดมลูค่ำหุ้นท่ีตรำไว้จำกหุ้นละ 1.00 บำท 
เป็น หุ้นละ 0.50 บำท จะท าใหส้่วนของผูถ้อืหุน้มากกวา่ 50% ของทุนช าระแลว้ 

Decrease Capital by reducing Par Value

Authorized Capital 532,840,120 Baht 266,420,060 Baht

Par per Share 1 Baht 0.5 Baht

Paid-Up Capital 409,877,016 Baht 204,938,508 Baht

Retained Earnings (Deficit) (256,519,763) Baht (51,581,255) Baht

Other components of shareholders' equity (26,596,497) Baht (26,596,497) Baht

Equity attributable to owners of the parent 126,760,756 Baht 126,760,756 Baht

% per Paid-Up Capital 31% 62%

Before After



ลดทุนจดทะเบียน (decrease the register capital)

• ภายหลงัจากการลดทุนจดทะเบยีน หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ของบรษิทั จะเป็นดงันี้
ทุนจดทะเบยีน จ านวน 256,173,135 บาท ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 204,938,508 บาท
แบ่งออกเป็น 512,346,270 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท
โดยแยกออกเป็น:
หุน้สามญั 256,173,135 บาท หุน้บุรมิสทิธิ - หุน้



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (the voting method)

• ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง หากผูถ้อืหุน้ท่านใดตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไมเ่หน็ดว้ย ขอใหก้รอก
รายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบัใบลงคะแนนจากท่านเพือ่น ามาสรุปคะแนนเสียง 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น หรอืไมง่ดออกเสยีง กถ็อืว่าอนุมตัิ

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 No.10
พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน จ ำนวน 10,246,925 บำท ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ซ่ึงจดัสรรให้แก่ คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทัและบริษทั
ย่อย จ ำนวน 20,493,850 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท และพิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษทัเพ่ือให้สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบียน
To approve to increase the register capital Baht 10,246,925 by issuing and allocation of warrants 
to purchase ordinary shares of Company, allocated to Board of directors, managements and 
employees of the Company and subsidiaries, and consider to approve the amendment to Clause 
4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increasing of the 
registered capital



มติท่ีประชมุ (Resolution)

• ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน และมีผูค้ดัค้ำนไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน

This Agenda must be approved by not less than third-fourth of all votes of the shareholders who 
attend at the Meeting, and must not have more than 10% veto of shareholder votes who attend at 
the Meeting. 



รำยละเอียดเบือ้งต้น (Preliminary details)

• ช่ือหลกัทรพัย์ AS-WB
• จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขำย 20,493,850 หน่วย 

• จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกเพ่ือรองรบักำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 20,493,850 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50
บาท (5% ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั)

• วิธีกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ จดัสรรใหแ้ก่คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

• รำคำเสนอขำยต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท)
• อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัตัง้แตว่นัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธิ



รำยละเอียดเบือ้งต้น (Preliminary details)

• วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ก าหนดโดยคณะกรรมการบรหิารภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
และด าเนินการลดทุนจดทะเบยีนเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้

• รำคำกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 0.86 บาท 
(ใชร้าคาไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาเฉลีย่ 15 วนัก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้)

• หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ
– เป็นกรรมการของบรษิทั ณ วนัทีบ่รษิทัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ
– เป็นผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการขึน้ไปหรอืในต าแหน่งเทยีบเท่า 

และเขา้มาท างานแลว้ไม่น้อยกวา่ 1 ปี
– หากเป็นพนกังานทีต่ ่ากวา่ระดบัผูจ้ดัการลงไป คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกเป็นรายบุคคลตาม

คุณประโยชน์ทีไ่ดท้ าใหแ้ก่บรษิทั 



รำยละเอียดเบือ้งต้น (Preliminary details)

• ไมม่คีณะกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ทีไ่ดร้บัการจดัสรรเกนิกวา่รอ้ยละ 5 ของจานวน
ใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีอ่อกในครัง้นี้

• ใหค้ณะกรรมการบรหิารของบรษิทั หรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารเป็นผูม้อี านาจพิจารณาและ
ก าหนด แกไ้ขเพิม่เตมิ และเปลีย่นแปลงเงื่อนไขและรายละเอยีดตา่งๆทีเ่กีย่วเนื่องกบัการออกและเสนอขายดงักล่าว
ตามทีจ่ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การลงนามในเอกสารตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และมอี านาจ
ด าเนินการตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งหรอืจ าเป็นไดต้ามสมควร เพื่อใหก้ารออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิAS-WB ส าเรจ็ลุล่วง 
ทัง้น้ีกำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวจะไม่ขดักบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทจ.32/2551 เรื่อง กำรเสนอ
ขำยหลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมกำรหรือพนักงำนลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551



เพ่ิมทุนจดทะเบียน (increasing of the register capital)

• ภายหลงัจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีน หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ของบรษิทั จะเป็นดงัน้ี
ทุนจดทะเบยีน จ านวน 266,420,060 บาท ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 204,938,508 บาท
แบ่งออกเป็น 532,840,120 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท
โดยแยกออกเป็น:
หุน้สามญั 266,420,060 บาท หุน้บุรมิสทิธิ - หุน้



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (the voting method)

• ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง หากผูถ้อืหุน้ท่านใดตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไมเ่หน็ดว้ย ขอใหก้รอก
รายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบัใบลงคะแนนจากท่านเพือ่น ามาสรุปคะแนนเสียง 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น หรอืไมง่ดออกเสยีง กถ็อืว่าอนุมตัิ

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 No.11
พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ ำนวน 20,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
จ ำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เป็นกำรเพ่ิมทุนแบบก ำหนดวตัถปุระสงคก์ำรใช้
เงินทุนมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) และจดัสรรแก่บุคคลในวงจ ำกดั และพิจำรณำอนุมติักำรแก้ไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษทัเพื่อให้สอดคล้องกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน
To approve to increase the register capital Baht 20,000,000 by issuing 40,000,000 newly issued 
ordinary shares, with a par value of Baht 0.50, by issuance of General Mandate, allocate to private 
group of persons (Private Placement), and consider to approve the amendment to Clause 4 of the 
Memorandum of Association of the Company to be in line with the increasing of the registered 
capital



มติท่ีประชมุ (Resolution)

• ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน และมีผูค้ดัค้ำนไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน

This Agenda must be approved by not less than third-fourth of all votes of the shareholders who 
attend at the Meeting, and must not have more than 10% veto of shareholder votes who attend at 
the Meeting



รำยละเอียดเบือ้งต้น (Preliminary details)

• เพือ่เพิม่ความคล่องตวัในการด าเนินงานของบรษิทั โดยจะจดัสรรเมือ่ผูถ้อืหุน้อนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีน 
ตามวาระที ่9 และบรษิทัไดด้ าเนินการลดทุนจดทะเบยีนเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และจะจดัสรรใหเ้สรจ็ภายใน 1 
ปีนบัจากไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

จดัสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรพัย์ จ ำนวน (หุ้น) จ ำนวน (บำท) ร้อยละต่อทุนช ำระแล้ว

บุคคลในวงจ ำกดั หุน้สามญั 40,000,000 20,000,000 9.76



รำยละเอียดเบือ้งต้น (Preliminary details)

Increase Capital by issuance of General Mandate

Authorized Capital 266,420,060 Baht 286,420,060 Baht

Par per Share 0.5 Baht 0.5 Baht

Paid-Up Capital 204,938,508 Baht 204,938,508 Baht

Retained Earnings (Deficit) (51,581,255) Baht (51,581,255) Baht

Other components of shareholders' equity (26,596,497) Baht (26,596,497) Baht

Equity attributable to owners of the parent 126,760,756 Baht 126,760,756 Baht

% per Paid-Up Capital 62% 62%

Before After



เพ่ิมทุนจดทะเบียน (increasing of the register capital)

• ภายหลงัจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีน หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ของบรษิทั จะเป็นดงัน้ี
ทุนจดทะเบยีน จ านวน 286,420,060 บาท ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 204,938,508 บาท
แบ่งออกเป็น 572,840,120 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท
โดยแยกออกเป็น:
หุน้สามญั 286,420,060 บาท หุน้บุรมิสทิธิ - หุน้



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (the voting method)

• ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง หากผูถ้อืหุน้ท่านใดตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไมเ่หน็ดว้ย ขอใหก้รอก
รายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบัใบลงคะแนนจากท่านเพือ่น ามาสรุปคะแนนเสียง 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น หรอืไมง่ดออกเสยีง กถ็อืว่าอนุมตัิ

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 No.12
พิจำรณำเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)
To consider other business (if any)



Q&A



THANK  YOU


