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Asiasoft Corporation Public Company Limited

กำรประชมุสำมญัผ ูถื้อห ุน้ ประจ ำปี 2564

Annual General Meeting 2020

วนัศกุรท่ี์ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. 



จ ำนวน/สดัสว่นผ ูม้ำประชมุ (SHAREHOLDERS ATTENDING THE MEETING)

ไมน่อ้ยกว่า 25 คน และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดท้ัง้หมด 

421,615,224 หุน้ จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบริษทั

was not less than 25 shareholders and more than one-third of the total paid-up 

shares, 421,615,224 shares, a quorum is thus constituted. 



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (THE VOTING METHOD)

ใหห้ ุน้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง หากผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการงดออกเสียง หรือ ไม่เห็นดว้ย 

ขอใหก้รอกรายละเอียดในใบลงคะแนนและยกมือขึ้น ทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนจากท่าน

เพื่อน ามาสรปุคะแนนเสียง ส าหรับผูถื้อหุน้ที่ไม่คัดคา้น หรือไม่งดออกเสียง ก็ถือว่าอนมุัติ

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
พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564

To adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting 

of Shareholders No. 1/2021



มติท่ีประชมุ (RESOLUTION)

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

This Agenda must be approved by a majority vote of the shareholders who 

attend and vote at the Meeting.



รำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผ ูถื้อห ุน้ครัง้ท่ี 1/2564 

(MINUTES OF THE EGM NO. 1/2021)

• รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

Approved the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2020 

• อนมุัติการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุน้จดทะเบียนที่ยังไม่ไดจ้ าหน่ายของบริษัทที่เกิด

จากการเพิ่มทนุรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ AS-W1 จ านวน 51,234,538.50 บาท เป็นทนุจด

ทะเบียน 235,185,521.50 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท และอนมุัติการแกไ้ข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข ้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Approved to decrease the register capital by cancelling the unissued shares to be 
reserved for AS-W1 amount Baht 51,234,538.50 to be the register capital Baht 
235,185,521.50 with paid up capital of Baht 207,242,702, 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



• อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 20,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนภายหลงัลดทนุ

ตามวาระที่ 2 ขา้งต้น เป็นทุนจดทะเบียน 215,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

207,242,702 บาท โดยการตัดหุน้จดทะเบียนที่ยังไม่ไดจ้ าหน่ายของบริษัทที่เกิดจากการเพิ่มทนุ

รองรับการเพิ่มทนุแบบก าหนดวัตถปุระสงค์การใชเ้งินทนุมอบอ านาจทัว่ไปและจัดสรรให้บคุคลใน

วงจ ากดั และอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ

ลดทนุจดทะเบียน

Approved to decrease the register capital Baht 20,000,000 from the register capital 
after reduction of capital under Agenda No.2, to be the register capital Baht 
215,185,521.50 with paid up capital of Baht 207,242,702 by cancelling the unissued 
shares to be reserved for increasing of capital by issuance of General Mandate, 
allocate to private group of persons (Private Placement), and consider to approve 
the amendment of Clause 4 to the Memorandum of Association of the Company 
to be in line with the reduction of the registered capital

รำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผ ูถื้อห ุน้ครัง้ท่ี 1/2564 

(MINUTES OF THE EGM NO. 1/2021)



• อนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษทั เอเชยีซอฟท ์

คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (AS-W2) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2”) แกผู่ถื้อหุน้เดิมของบริษทั

ตามสดัสว่นการถือหุน้

Approved the issuance and allotment of the Warrants to Purchase the Newly-Issued Ordinary 

Shares of Asiasoft Corporation Public Company Limited No. 2 (AS-W2) to the existing shareholders 

proportionately to their shareholding.

• อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 41,448,540 บาท เพื่อรองรบัการออกและจดัสรรใบส าคญั

แสดงสิทธิ AS-W2 จากทนุจดทะเบียนภายหลงัลดทนุตามวาระที่ 3 ขา้งตน้ ใหเ้ป็นทนุจดทะเบียน 

256,634,061.50 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่

เป็นจ านวน 82,897,080 หุน้ มลูค่าที่ตราไวห้ ุน้ละ 0.50 บาท

Approved to increase the register capital Baht 41,448,540 to be reserved for the issuance and 

allotment of the Warrants AS-W2, from the register capital after reduction of capital under 

Agenda No.3, to be the register capital Baht 256,634,061.50 with paid up 

capital of Baht 207,242,702 by issuing the newly-issued ordinary shares 82,897,080 

shares with par value of Baht 0.50 per share.

รำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผ ูถื้อห ุน้ครัง้ท่ี 1/2564 

(MINUTES OF THE EGM NO. 1/2021)



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (THE VOTING METHOD)

ใหห้ ุน้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง หากผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการงดออกเสียง หรือ ไม่เห็นดว้ย 

ขอใหก้รอกรายละเอียดในใบลงคะแนนและยกมือขึ้น ทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนจากท่าน

เพื่อน ามาสรปุคะแนนเสียง ส าหรับผูถื้อหุน้ที่ไม่คัดคา้น หรือไม่งดออกเสียง ก็ถือว่าอนมุัติ

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
รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบริษทั ประจ าปี 2563

To acknowledge the Company’s operating results for

the Year 2020



มติท่ีประชมุ (RESOLUTION)

วาระนีเ้ป็นเร่ืองที่รายงานเพื่อทราบ จึงไมต่อ้งมกีารลงมติ

This Agenda is for acknowledgment and thus requires no resolution.



FINANCIAL HIGHLIGHT

• Revenue change from 762 MTHB to 1336 MTHB or increased 

75.3% due to open new game in year 2020

• Gross Margin change from 49.4% to 55.3% due to increase in 

revenue from sales and services  

• EBITDA change from 6.5% to 31.4% due to increase in revenue 

from sales and services 

• Net Profit change from 2.6 MTHB to 340.1 MTHB or increase by 

337.5 MTHB due to better cost efficiency and increase in revenue 

from sales and services 



REVENUE STRUCTURE
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60% 
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54%

40%

2018 2019 2020



GROUP - PROFIT AND LOSS STATEMENTS
Items (THB Millions) 2018 % 2019 % 2020 %

Revenue from Sales & Services 601.1 100.0% 762.4 100.0% 1,336.2 100.0%

Cost of Sales & Services * (355.3) (59.1)% (385.9) (50.6)% (597.3) (44.7)%

Gross Profit * 245.8 40.9% 376.5 49.4% 738.9 55.3%

SG & A Expense * (268.6) (44.7)% (377.4) (49.5)% (394.7) (29.5)%

Other Revenues 41.2 6.9% 5.2 0.7% 20.0 1.5%

EBIT 18.4 3.1% 4.3 0.6% 364.2 27.3%

Depre. & Amortization 53.6 8.9% 44.9 5.9% 55.6 4.2%

EBITDA 72.0 12.0% 49.2 6.5% 419.8 31.4%

Finance Cost (0.9) (0.1)% (1.1) (0.1)% (1.3) (0.1)%

Share of other comprehensive
income in associates

1.1 0.2% (0.4) (0.1)% 1.6 0.1%

Income Tax (1.8) (0.3)% (0.2) (0.0)% (24.4) (1.8)%

Net Profit 16.8 2.8% 2.6 0.3% 340.1 25.5%

Non-Controlling Interest 2.8 0.5% (1.7) (0.2)% 33.1 2.5%

Net Profit attributable to owners
of the parent company

14.0 4.3 307.0

Gross Profit Margin 40.9% 49.4% 55.3%

EBIT Margin 3.1% 0.6% 27.3%

EBITDA Margin 12.0% 6.5% 31.4%

Net Profit Margin 2.8% 0.3% 25.5%

* Remarks : Including one-time item



REVENUE
Unit : Million THB

Revenue by Business
2018 2019 2020

THB M % THB M % THB M %

Online Game Service 552.1 98% 741.8 97% 1,310.5 92%

Distribution 36.9 2% 14.2 2% 23.3 6%

Other Income 12.1 0% 6.4 1% 2.4 2%

Total 601.1 100% 762.4 100% 1,336.2 100%

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



COGS
Unit : Million THB

W/O One 
Times

With One 
Times

355 386

597
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YTD 2018 YTD 2019 YTD 2020

COGS COGS/Total Sales

Year 2018 2019 2020

COGS (380) (386) (615)

Impairment / Write off

MG 1 0 0

Intangible Asset 0 0 (10)

(Reversal) Prepaid Royalty (26) 0 (8)

Total one off item (25) 0 (17)

Total COGS (355) (386) (597)



GROSS PROFIT
Unit : Million THB
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GP Gross Margin

Year 2018 2019 2020

Gross Profit 220.8 376.5 756.0

% Gross Profit 37% 49% 57%

Year 2018 2019 2020

Gross Profit 245.8 376.5 738.9

% Gross Profit 41% 49% 55%

W/O One 
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SG&A

W/O One 
Times

With One 
Times

269

377 392
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YTD 2018 YTD 2019 YTD 2020

SG&A SG&A/Total Sales

Year 2018 2019 2020

Selling & Admin Expense 268.6 322.4 374.7

Loss on Litigation 0 55 0

Allowance for doubtful account 0 0 20

Total one off item 0 55 20

Total SG&A 268.6 377.4 394.7

Unit : Million THB



NET PROFIT
Unit : Million THB

2018 2019 2020

Net Profit (11.0) 432.9 349.0

% Net Profit (2)% 57% 26%

2018 2019 2020

Net Profit 14.0 4.3 307.0

% Net Profit 2% 1% 23%

14.0 4.3
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Agenda 3
พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีประจ าปี 2563

To approve the Statements of Financial Position and 

the Profit and Loss Statements for the year 2020



มติท่ีประชมุ (RESOLUTION)

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

This Agenda must be approved by a majority vote of the shareholders who 

attend and vote at the Meeting.



GROUP - PROFIT AND LOSS STATEMENTS

* Remarks : Including one-time item

Items (THB Millions) 2019 % 2020 %

Revenue from Sales & Services 762.4 100.0% 1,336.2 100.0%

Cost of Sales & Services * (385.9) (50.6)% (597.3) (44.7)%

Gross Profit * 376.5 49.4% 738.9 55.3%

SG & A Expense * (377.4) (49.5)% (394.7) (29.5)%

Other Revenues 5.2 0.7% 20.0 1.5%

EBIT 4.3 0.6% 364.2 27.3%

Depre. & Amortization 44.9 5.9% 55.6 4.2%

EBITDA 49.2 6.5% 419.8 31.4%

Finance Cost (1.1) (0.1)% (1.3) (0.1)%

Share of other comprehensive
income in associates

(0.4) (0.1)% 1.6 0.1%

Income Tax (0.2) (0.0)% (24.4) (1.8)%

Net Profit 2.6 0.3% 340.1 25.5%

Non-Controlling Interest (1.7) (0.2)% 33.1 2.5%

Net Profit attributable to owners
of the parent company

4.3 307.0

Gross Profit Margin 49.4% 55.3%

EBIT Margin 0.6% 27.3%

EBITDA Margin 6.5% 31.4%

Net Profit Margin 0.3% 25.5%



BALANCE SHEET STRUCTURE

Unit : THB mn Dec 31, 2019 Dec 31, 2020

Assets 406 813

Liabilities 265 321

Equities 142 493

Assets

Current Assets 687

Non-Current Asset 126

Liabilities

Current Liabilities 286

Non-Current Liabilities 34

Equities

Registered Capital 286

Paid up Capital 207

Retain Earning 249

Other components (26)

Equity for Parent Company 443

NCI 49

Dec 31, 2020
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Financial Ratio
Financial Statement

2019 2020

Liquidity ratio 1.11 2.40

Gross margin (%)* 49.39 56.58

Net Profit (%) 0.57 27.28

ROE (%) 3.45 107.81

ROA (%) 1.18 50.40

DE (Time) 2.08 0.72

Fixed Asset Turnover (Time) 6.7 12.8

Total Asset Turnover (Time) 2.08 1.70



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (THE VOTING METHOD)

ใหห้ ุน้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง หากผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการงดออกเสียง หรือ ไม่เห็นดว้ย 

ขอใหก้รอกรายละเอียดในใบลงคะแนนและยกมือขึ้น ทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนจากท่าน

เพื่อน ามาสรปุคะแนนเสียง ส าหรับผูถื้อหุน้ที่ไม่คัดคา้น หรือไม่งดออกเสียง ก็ถือว่าอนมุัติ

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
พิจารณาการจดัสรรก าไรสทุธิ และการจา่ยเงนิปันผล

ส าหรบัผลการด าเนนิงานประจ าปี 2563

To approve the net profit appropriation and 

dividend payment for the year 2020



มติท่ีประชมุ (RESOLUTION)

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

This Agenda must be approved by a majority vote of the shareholders who 

attend and vote at the Meeting.



คณะกรรมการบริษทัมีมติใหจ้า่ยเงนิปันผลส าหรบัผลด าเนนิงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 เป็นเงนิสด

ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นจ านวนเงนิประมาณ 124,345,621.20 บาท คิดเป็นสดัส่วนการ

จ่ายเงินปันผลประมาณรอ้ยละ 59 ของก าไรสทุธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงนิเฉพาะบริษทั) หลังหัก

ภาษีเงนิไดน้ติิบคุคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิ

ปันผลของบริษัท ทั้งนี้ เงินปันผลจะถกูหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยบริษัทได้

ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้ับปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และก าหนด

จา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ในวนัที่ 7 พฤษภาคม 2564

The Board approved to pay dividends for the operating results of the fiscal year 2020 in 
cash at the rate of Baht 0.30 per share or total approximately amount of Baht 
124,345,621.20, representing 59 percent of the net profit of each company. (According 
to the company financial statements) after deducted corporate income tax, legal 
reserves and other necessary reserves are in line with the Company's dividend policy. 
Dividends are withholding tax at the rate stipulated by law. The Company has specified 
the name list of shareholders who are eligible to receive dividends (Record Date) on 
March 12th, 2021 and the dividend payment to shareholders on May 7th, 2021.



Details of dividend payment Year 2020 (Past Year) Year 2021 (Proposed)

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

3,728,932
209,080,763

2. Number of Shares (Shares) 409,877,016 409,877,016 414,485,404 414,485,404

3. Dividend Payment Per Share 
(Baht/Share)

0
(year dividend)

0
(interim dividend)

0.30
(year dividend -

waiting for 

approval)

0
(interim dividend 

– waiting for 

approval)

0 0

4. Total Dividend Payment (Baht) 0 0 0.30 0



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (THE VOTING METHOD)

ใหห้ ุน้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง หากผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการงดออกเสียง หรือ ไม่เห็นดว้ย 

ขอใหก้รอกรายละเอียดในใบลงคะแนนและยกมือขึน้ ทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนจากท่าน

เพื่อน ามาสรปุคะแนนเสียง ส าหรับผูถื้อหุน้ที่ไมค่ัดคา้น หรือไมง่ดออกเสียง ก็ถือว่าอนมุตัิ

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
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ

To elect directors to replace those who retired by rotation



มติท่ีประชมุ (RESOLUTION)

วาระนี้ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ดงัตอ่ไปนี้

1. ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสียง

2. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล

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

Meeting in accordance with the following rules and procedures.

1. One shareholder shall have one vote for each share;

2. Each shareholder shall exercise the votes he has under 1. to appoint director(s) on an individual 

basis;



กำรคดัเลือกกรรมกำร (THE SELECTION OF DIRECTOR)

การคดัเลือกกรรมการของบริษทัไมไ่ดผ้า่นคณะกรรมการสรรหาของบริษทั เนื่องจากปัจจบุันบริษทัยังไม่

มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกคณะกรรมการไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ

จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณข์องกรรมการแตล่ะทา่น

The election of company directors was not considered by Company Selection 
Committee because the Company does not yet set up Company Selection Committee. 
However, the Board of Directors Meeting has discretion on this matter by selecting of 
the director from their expertise knowledge and experience of each director. 



กรรมกำรท่ีครบก ำหนดตำมวำระ

1)  นายเฉลิมพงษ ์จิตตข์นัตวิงศ ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

Mr. Chalermphong Jitkuntivong Independent Director and Chairman of 

the Audit Committee

2) นางมลฤด ีสขุพนัธรชัต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

Mrs. Monluedee Sookpantarat Independent Director and Audit Committee Member



นำยเฉลิมพงษ ์จิตตข์นัติวงศ ์

(MR. CHALERMPHONG JITKUNTIVONG)



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (THE VOTING METHOD)

ใหห้ ุน้หนึง่ห ุน้มีเสียงหนึง่เสียง หากผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการงดออกเสียง หรือ ไมเ่ห็นดว้ย 

ขอใหก้รอกรายละเอียดในใบลงคะแนนและยกมือขึน้ ทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนจากท่าน

เพื่อน ามาสรปุคะแนนเสียง ส าหรับผูถื้อหุน้ที่ไมค่ดัคา้น หรือไมง่ดออกเสียง ก็ถือว่าอนมุตัิ

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 



นำงมลฤดี สขุพนัธรชัต ์

(MRS. MONLUEDEE SOOKPANTARAT)



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (THE VOTING METHOD)

ใหห้ ุน้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง หากผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการงดออกเสียง หรือ ไม่เห็นดว้ย 

ขอใหก้รอกรายละเอียดในใบลงคะแนนและยกมือขึน้ ทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนจากท่าน

เพื่อน ามาสรปุคะแนนเสียง ส าหรับผูถื้อหุน้ที่ไมค่ัดคา้น หรือไมง่ดออกเสียง ก็ถือว่าอนมุตัิ

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
พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ

To approve the directors’ remuneration



มติท่ีประชมุ (RESOLUTION)

ใหถื้อคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชมุ

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 2020
2021 

(Proposed)
% change

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

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

Position 2020
2021 

(Proposed)
% change

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

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



ค่ำตอบแทนกรรมกำร (THE DIRECTORS’ REMUNERATION)

• ค่าตอบแทนใหม้ผีลตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป

The directors’ remuneration shall be effective since May 1st, 2021.

• กรรมการทา่นใดเป็นพนกังาน/ลกูจา้งบริษทัใหค้่าตอบแทนนีเ้พิ่มจากค่าจา้งปกต ิที่ไดร้บัจากบริษทัฯ

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

• การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ไดผ้่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เนื่องจาก

ปัจจบุันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบ

อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ แล้ว

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)

ใหห้ ุน้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง หากผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการงดออกเสียง หรือ ไม่เห็นดว้ย 

ขอใหก้รอกรายละเอียดในใบลงคะแนนและยกมือขึน้ ทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนจากท่าน

เพื่อน ามาสรปุคะแนนเสียง ส าหรับผูถื้อหุน้ที่ไมค่ัดคา้น หรือไมง่ดออกเสียง ก็ถือว่าอนมุตัิ

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
พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2564

To appoint the Auditors and determine the audit fee for 

the year 2021



มติท่ีประชมุ (RESOLUTION)

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

This Agenda must be approved by a majority vote of the shareholders who 

attend and vote at the Meeting.



ผ ูส้อบบญัชี (AUDITORS)

• นายสมภพ ผลประสาร ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตเลขที่ 6941 และ/หรือ

นางสาววรรณวฒัน ์เหมชะญาติ ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตเลขที่ 7049 และ/หรือ

นางสาวทิพวรรณ พุ่มบา้นเซ่า ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตเลขที่ 9552

• ในนามบริษทั มาซารส์ จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั ประจ าปี 2564 โดยใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคน

หนึ่ง มีอ านาจตรวจสอบ สอบทาน จดัท า และแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัท และในกรณีที่

ผูส้อบบัญชีตามรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดใ้หบ้ริษัท มาซารส์ จ ากัด เป็นผูม้ีอ านาจ

จัดหาผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท มาซาร์ส จ ากัด ท าหนา้ที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงนิของบริษทัแทนได้

• โดยก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2564 เป็นเงนิจ านวน 3,100,000 บาท 

(ค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2563 เป็นเงนิจ านวน 2,743,125 บาท)



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (THE VOTING METHOD)

ใหห้ ุน้หนึง่ห ุน้มีเสียงหนึง่เสียง หากผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการงดออกเสียง หรือ ไมเ่ห็นดว้ย 

ขอใหก้รอกรายละเอียดในใบลงคะแนนและยกมือขึ้น ทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนจากท่าน

เพื่อน ามาสรปุคะแนนเสียง ส าหรับผูถื้อหุน้ที่ไม่คัดคา้น หรือไม่งดออกเสียง ก็ถือว่าอนมุัติ

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
พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 4 และ ขอ้ 27

To consider the Amendment of article 4 and article 27 of 

the Company's Articles of Association



มติท่ีประชมุ (RESOLUTION)

ใหถื้อคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุ

This Agenda must be approved by not less than third-fourth of all votes of 

the shareholders who attend at the Meeting.



ควำมเป็นมำ (BACKGROUND)

เนือ่งจากบริษทัยงัไมไ่ดด้ าเนนิการแกไ้ขขอ้บังคบับริษทั ขอ้ 4 ที่ก าหนดมลูค่าหุน้จากเดิม 

1 บาทตอ่หุน้ เป็น 0.50 บาทตอ่หุน้ และยงัไมไ่ดม้กีารแกไ้ขขอ้บังคบับริษทัขอ้ 27 เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัมาตรา 100 พระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 จึงเห็นควร

ใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 4 และ ขอ้ 27

Due to the Company has not amend article 4 of the Company’s Articles of 

Association which determined value of shares from 1 Baht per shares to 0.50 Baht 

per shares, and has not amend article 27 of the Company’s Articles of Association 

to be in line with Section 100 of the Public Limited Companies Act, B.E.2535. 

Therefore it is appropriate to amend the Article 4 and Article 27 of the Company’s 

Articles of Association.



ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 4 

(THE COMPANY’S ARTICLES OF ASSOCIATION ARTICLE 4) 

เดมิ ขอ้ 4. หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญัมมีลูค่าหุน้ละ 1 บาท และเป็นหุน้ชนดิระบชุือ่ผูถื้อหุน้

Article 4 The Company’s shares are the ordinary shares and have per valued at Bath 1
per shares and the shares are the categorized to specify to the shareholder’s name. 

แกไ้ข ขอ้ 4. หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญัมมีลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท และเป็นหุน้ชนดิระบชุือ่ผูถื้อหุน้

Article 4 The Company’s shares are the ordinary shares and have per valued at 

Bath 0.50 per shares and the shares are the categorized to specify to the 
shareholder’s name.



ขอ้บงัคบับรษิทั 27 (ของเดิม)
THE COMPANY’S ARTICLES OF ASSOCIATION ARTICLE 27 (CURRENT VERSION)

ผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวนไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย

กว่า 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดท้ั้งหมดจะเขา้ชื่อกนัท า

หนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้งระบเุร่ืองและ

เหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีนี้ใหค้ณะกรรมการจดัประชมุ

ผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้

When shareholders holding shares totaling not less than one-fifth the Company’s paid-

up shares or not less than 25 shareholders holding shares totaling not less than one-tenth 
of the Company’s paid-up shares unify to make a request in writing requesting the 
Board of Director to summon an extraordinary meeting at any period, but the reason for 
calling a meeting must be clearly stated in such written request. In such case, the Board 
of Director shall arrange for the meeting of shareholders to be held within one month 

from the date of receipt of such request from the shareholders.



มำตรำ 100 ของ พระรำชบญัญติับรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535

มำตรำ 100

• ผูถื้อหุน้คนหนึง่หรือหลายคนซ่ึงมหี ุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดท้ั้งหมด

จะเขา้ชือ่กนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ

เรื่องและเหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ัดเจนในหนงัสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการ

ตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 45 วัน นบัแตว่ันที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้

• ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถื้อหุน้ทั้ งหลายซ่ึง

เขา้ชื่อกันหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บังคับไว้นัน้ จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายใน 45 วัน 

นบัแตว่ันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ในกรณีเชน่นี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุ้นที่คณะกรรมการ

เรียกประชมุ โดยบริษัทตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดใหม้ีการประชุมและอ านวยความ

สะดวกตามสมควร

• ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสองครั้งใด จ านวนผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรา 103 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสองตอ้ง

ร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค่้าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษทั



SECTION 100, PUBLIC LIMITED COMPANIES ACT, B.E. 2535

Section 100

• When one or more shareholders holding shares amounting to not less than ten percent of 

the total number of shares sold may subscribe their names to a notice requesting the 

Board of Directors to convene an Extra-ordinary Meeting of shareholders at any time, 

provided that they shall also specify reasons for such request in the notice. In such case, 

the Board of Directors must arrange for a meeting of shareholders within 45 days from the 

date of receipt of the notice. 

• In the event that the Board of the Directors fail to arrange the meeting within the period as 

in paragraph one, the shareholders who subscribed their names or along with other 

shareholders amounting as given are entitled to hold the meeting. This is subject to a 

condition that such group of shareholders shall convene the meeting within 45 days from 

the due date in paragraph one. In such case, the meeting shall be considered as a 

meeting called by the Board of Directors where the company shall be responsible for any 

necessary expenses incurred from the meeting and facilitate the meeting as appropriate.

• In the case that the shareholders’ meeting called in accordance with paragraph two is 

not met by meeting quorum requirements stipulated by section 103, the shareholders who 

called for the meeting shall mutually compensate the expenses occurred from arranging 

of such meeting to the Company.



ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 27 (ของใหม่) 

ขอ้ 27 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแตว่ัน

ส้ินสดุของรอบปีบญัชขีองบริษทั

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากที่กลา่วแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้

ถือหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหนึง่หรือหลายคนซ่ึงมีห ุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้

เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้ แตต่อ้งระบเุร่ืองและเหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าว

ดว้ย ในกรณีนีใ้หค้ณะกรรมการจดัประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนันบัแตว่นัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซ่ึงเขา้ชื่อ

กนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บังคับไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายใน 45 วันนบัแตว่ันครบ

ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชน่นี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษทั

ตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครั้งใดจ านวนผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่กฎหมายก าหนด ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช ้

ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษทั



THE COMPANY’S ARTICLES OF ASSOCIATION ARTICLE 27 

(REVISED VERSION) 
Article 27 The Board of Directors shall arrange for an annual ordinary general meeting of 

shareholders within period of 4 months following the end of Company’s fiscal year.

Except for the above-stated meeting of shareholder, other meetings of shareholders shall be 

recognized as extraordinary general meeting of shareholders. The Board of Directors may call 

extraordinary general meetings as it deems necessary or when one or more shareholders holding 

shares amounting to not less than ten percent of the total number of shares sold may subscribe their 

names to a notice requesting the Board of Directors to convene an Extra-ordinary Meeting of 

shareholders at any time, provided that they shall also specify reasons for such request in the notice. In 

such case, the Board of Directors must arrange for a meeting of shareholders within 45 days from the 

date of receipt of the notice. 

In the event that the Board of the Directors fail to arrange the meeting within the period as in 

paragraph two, the shareholders who subscribed their names or along with other shareholders 

amounting as given are entitled to hold the meeting. This is subject to a condition that such group of 

shareholders shall convene the meeting within 45 days from the due date in paragraph two. In such 

case, the meeting shall be considered as a meeting called by the Board of Directors where the 

company shall be responsible for any necessary expenses incurred from the meeting and facilitate the 

meeting as appropriate.

In the case that the shareholders’ meeting called in accordance with paragraph three is not 

met by meeting quorum requirements stipulated by law, the shareholders who called for the meeting 

shall mutually compensate the expenses occurred from arranging of such meeting to the Company.



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (THE VOTING METHOD)

ใหห้ ุน้หนึง่ห ุน้มีเสียงหนึง่เสียง หากผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการงดออกเสียง หรือ ไมเ่ห็นดว้ย 

ขอใหก้รอกรายละเอียดในใบลงคะแนนและยกมือขึน้ ทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนจากท่าน

เพื่อน ามาสรปุคะแนนเสียง ส าหรับผูถื้อหุน้ที่ไมค่ัดคา้น หรือไมง่ดออกเสียง ก็ถือว่าอนมุตัิ

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 9
พิจารณาลดทุนจดทะเ บียนของบริษัท จ านวน 130,325 บาท จากทุนจดทะเ บียนเดิม 

256,634,061.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 

256,503,736.50 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท โดยการตัดหุน้จดทะเบียนที่

ยังไม่ไดจ้ าหน่ายของบริษัท จ านวน 260,650 หุน้ มลูค่าที่ตราไวห้ ุน้ละ 0.50 บาท และอนมุัติการ

แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน

To approve to decrease the register capital Baht 130,325 from the register capital 
Baht 256,634,061.50 with paid up capital of Baht 207,242,702 to be the register 
capital Baht 256,503,736.50 with paid up capital of Baht 207,242,702 by cancelling 
the unissued shares 260,650 shares with par value of Baht 0.50 per share, and 
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)

ใหถื้อคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุ

This Agenda must be approved by not less than third-fourth of all votes of 

the shareholders who attend at the Meeting.



ท่ีมำและเหตผุล (BACKGROUND INFORMATION AND REASONS)

เนื่องจากในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) ครั้งที่ 2 (AS-W2) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ AS-W2”) จ านวนไม่เกิน 82,897,080 หนว่ย แก่ผู้

ถือหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยมีการจัดสรรในสัดส่วน 5 ต่อ 1 ท าใหม้ีเศษหุน้ที่ไม่ไดร้ับการ

จัดสรรอยู่ที่ 260,650 หุน้ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นตอ้งลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 130,325 บาท 

โดยการตัดหุน้จดทะเบียนที่ยังไม่ไดจ้ าหน่ายของบริษัท จ านวน 260,650 หุน้ มลูค่าที่ตราไวห้ ุน้ละ 0.50 บาท 

และอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน

Due to the issuance and allotment of the Warrants to Purchase the Newly-Issued Ordinary Shares of 

Asiasoft Corporation Public Company Limited No. 2 (AS-W2) not exceed 82,879,080 units to the 

existing shareholders proportionately to their shareholding with the allocation in the proportion of 5 

to 1, resulting in a fraction of the unallocated shares at 260,650 shares. Therefore, it is necessary to 

decrease the register capital Baht 130,325 by cancelling the unissued shares 260,650 shares with par 

value of Baht 0.50 per share, and 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



ทนุจดทะเบียนของบรษิทั ณ วนัประชมุผ ูถื้อห ุน้ 

(REGISTERED CAPITAL AS OF AGM DATE) 

ทนุจดทะเบียน 256,634,061.50 บาท (สองรอ้ยหา้สิบหกลา้นหกแสนสามหมืน่สี่พนัหกสิบเอ็ดบาท

หา้สิบสตางค)์

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 210,807,612.00 บาท (สองรอ้ยสิบลา้นแปดแสนเจ็ดพนัหกรอ้ยสิบสองบาทถว้น)

แบ่งออกเป็น 513,007,473 หุน้ (หา้รอ้ยสิบสามลา้นเจ็ดพนัสี่รอ้ยเจ็ดสิบสามหุน้)

มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์

โดยแยกออกเป็น:

หุน้สามญั 513,268,123 หุน้ (หา้รอ้ยสิบสามลา้นเจ็ดพนัสี่รอ้ยเจ็ดสิบสามหุน้)

หุน้บริุมสิทธิ - หุน้ (-)



ลดทนุจดทะเบียน 

(DECREASE THE REGISTER CAPITAL)

ภายหลงัจากการลดทนุจดทะเบียน หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทั ขอ้ 4 ของบริษทั จะเป็นดงันี้

ทนุจดทะเบียน 256,503,736.50 บาท (สองรอ้ยหา้สิบหกลา้นหา้แสนสามพนัเจ็ดรอ้ยสามสิบหกบาท

หา้สิบสตางค)์

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 210,807,612.00 บาท (สองรอ้ยสิบลา้นแปดแสนเจ็ดพนัหกรอ้ยสิบสองบาทถว้น)

แบ่งออกเป็น 513,007,473 หุน้ (หา้รอ้ยสิบสามลา้นเจ็ดพนัสี่รอ้ยเจ็ดสิบสามหุน้)

มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์

โดยแยกออกเป็น:

หุน้สามญั 513,007,473 หุน้ (หา้รอ้ยสิบสามลา้นเจ็ดพนัสี่รอ้ยเจ็ดสิบสามหุน้)

หุน้บริุมสิทธิ - หุน้ (-)



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (THE VOTING METHOD)

ใหห้ ุน้หนึง่ห ุน้มีเสียงหนึง่เสียง หากผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการงดออกเสียง หรือ ไมเ่ห็นดว้ย 

ขอใหก้รอกรายละเอียดในใบลงคะแนนและยกมือขึน้ ทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนจากท่าน

เพื่อน ามาสรปุคะแนนเสียง ส าหรับผูถื้อหุน้ที่ไมค่ัดคา้น หรือไมง่ดออกเสียง ก็ถือว่าอนมุตัิ

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 10
พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้ม)ี

To consider other business (if any)



Question & Answer




