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กำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564
Extraordinary General Meeting No. 1/2021
วนัศกุรท่ี์ 8 มกรำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 14.00 น. 



จ ำนวน/สดัส่วนผูม้ำประชุม (shareholders attending the Meeting)

• ไมน้่อยกวา่ 25 คน และเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 414,485,404 หุน้ 
จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทั

was not less than 25 shareholders and more than one-third of the total paid-up shares, 414,485,404  
shares, a quorum is thus constituted. 



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (the voting method)

• ใหหุ้น้หนึ่งหุน้มเีสยีงหนึ่งเสยีง หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไมเ่หน็ดว้ย 
ขอใหก้รอกรายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบัใบลงคะแนนจากทา่น
เพือ่น ามาสรปุคะแนนเสยีง 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
พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุ้น ประจ ำปี 2563

To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2020



มติท่ีประชุม (Resolution)

• ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

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



รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2563 (Minutes of the AGM year 2020)

• รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2562
Acknowledged the Company’s operating results for the year 2019

• อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ประจ าปี 2562
Approved the Statements of Financial Position and the Profit and Loss Statements for the year 2019

• อนุมตังิดการจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2562
Approved no annual dividend payment for the year 2019



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

นายปราโมทย์ สุดจติพร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
Mr.  Pramoth Sudjitporn Vice Chairman and Chief Executive Officer

นายกติตพิงศ ์พฤกษอรณุ กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ
Mr.  Kittipong Prucksa-aroon Director and Managing Director

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2563 (Minutes of the AGM year 2020)



• อนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ Approved the directors’ remuneration

• กรรมกำรบริษทั ไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นรายเดอืน โดย
Board of Directors would receive the monthly remuneration as follows:

– ประธานกรรมการ Chairman of Board of Directors 33,000 THB/month

– กรรมการ Board of Directors Member 22,000 THB/month

• กรรมกำรตรวจสอบ ไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นคา่เบีย้ประชุมส าหรบัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละครัง้ โดย
Audit Committee would receive the meeting allowance as follows:

– ประธานกรรมการตรวจสอบ Chairman of Audit Committee 44,000 THB/times

– กรรมการตรวจสอบ Audit Committee Member 33,000 THB/times

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2563 (Minutes of the AGM year 2020)



• แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่สอบบญัช ีประจ าปี 2563
To appoint the Auditors and determine the audit fee for the year 2020

• นายสมภพ ผลประสาร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6941 และ/หรอื 
นางสาววรรณวฒัน์ เหมชะญาต ิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7049 แหง่บรษิทั MAZARS LIMITED
Mr. Sompop Pholprasarn CPA License No. 6941 and/or Ms. Wannawat Hemachayart CPA License No. 7049, 
auditors from MAZARS LIMITED

• โดยก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2563 เป็นเงนิจ านวน 2,743,125 บาท
The audit fee for year 2020 in amount of THB 2,743,125

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2563 (Minutes of the AGM year 2020)



• อนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ ำนวน 20,493,850 บำท ทีร่องรบั Warrants AS-WB ทีไ่มไ่ดจ้ดัสรรภายใน 1 ปี 
นบัจากวนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ และอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัเพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทุนจดทะเบยีน

Approved to decrease the register capital Baht 20,493,850 reserved for unissued Warrants AS-WB, and 
approved the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the 
reduction of the registered capital

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2563 (Minutes of the AGM year 2020)



• อนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 256,173,135 บำท โดยการลดมลูค่ำหุ้นท่ีตรำไว้จำกหุ้นละ 1.00 บำท 
เป็น หุ้นละ 0.50 บำท และอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน
จดทะเบยีน

Approved 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 approved the amendment to 
Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction of the registered 
capital

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2563 (Minutes of the AGM year 2020)



• อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 10,246,925 บำท อนุมตักิารออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัซ่ึงจดัสรรให้แก่คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทัและบริษทัย่อย จ านวน 
20,493,850 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไวหุ้้นละ 0.50 บำท และอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัเพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน

Approved to increase the register capital Baht 10,246,925, approved to issue and allocate warrants to 
purchase ordinary shares of Company, allocated to Board of directors, managements and employees of 
the Company and subsidiaries 20,493,850 shares with par value of Baht 0.50 per share, and approved the 
amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increasing of 
the registered capital

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2563 (Minutes of the AGM year 2020)



• อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 20,000,000 บำท โดยการออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุจ ำนวน 40,000,000 
หุ้น มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นกำรเพ่ิมทนุแบบก ำหนดวตัถปุระสงคก์ำรใช้เงินทนุมอบอ ำนำจทัว่ไป 
(General Mandate) และจดัสรรแก่บคุคลในวงจ ำกดั และอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของ
บรษิทัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน

Approved 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 approved the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association 
of the Company to be in line with the increasing of the registered capital

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2563 (Minutes of the AGM year 2020)



ทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563
(Registered capital as of 31 December 2020) 

ทุนจดทะเบยีน registered capital 286,420,060 THB
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ paid up capital 207,242,702 THB
แบง่ออกเป็น divided into 572,840,120 shares
มลูคา่หุน้ละ with a par value of 0.50 THB each

โดยแยกออกเป็น categorized into:
หุน้สามญั ordinary shares 572,840,120 shares
หุน้บุรมิสทิธิ preference shares - share



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (the voting method)

• ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไมเ่หน็ดว้ย 
ขอใหก้รอกรายละเอยีดในใบลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบัใบลงคะแนนจากทา่น
เพือ่น ามาสรุปคะแนนเสยีง ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น 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. 



พิจำรณำอนุมติักำรลดทนุจดทะเบยีนของบริษทั จ ำนวน 51,234,538.50 บำท จำกทนุจดทะเบยีนเดิม 286,420,060 บำท 
ทนุจดทะเบยีนช ำระแล้ว 207,242,702 บำท เป็นทนุจดทะเบยีน 235,185,521.50 บำท 
ทนุจดทะเบยีนช ำระแล้ว 207,242,702 บำท โดยกำรตดัหุ้นจดทะเบยีนท่ียงัไม่ได้จ ำหน่ำยของบริษทัท่ีเกิดจำกกำรเพ่ิมทนุ
รองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ AS-W1 และอนุมติักำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษทัเพ่ือให้สอดคล้อง
กบักำรลดทนุจดทะเบยีน

To approve to decrease the register capital Baht 51,234,538.50 from the register capital Baht 286,420,060 with 
paid up capital of Baht 207,242,702 to be the register capital Baht 235,185,521.50 with paid up capital of 
Baht 207,242,702 by cancelling the unissued shares to be reserved for AS-W1, and consider to approve the 
amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction of 
the registered capital

Agenda No. 2



มติท่ีประชุม (Resolution)

• ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 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)

• ทุนจดทะเบยีน 102,469,254 บาท ลดมลูคา่หุน้จาก 1.00 บาท เป็น 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 51,234,627 บาท
Registered capital 102,469,254 THB decrease par value from 1.00 THB to 0.50 THB to be registered capital 
51,234,627 THB

• ใชส้ทิธแิปลงสภาพ 177 หุน้ ถอืเป็นทุนช าระแลว้ 88.50 บาท 
Exercised Warrants 177 shares, with the paid up capital 88.50 THB

• คงเหลอืทุนจดทะเบยีนรองรบั AS-W1 51,234,538.50 บาท
Remaining registered capital reserved for AS-W1 51,234,538.50 THB

• AS-W1 ไดค้รบก าหนด และหมดอายลุง เมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 2563 
AS-W1 was expired and invalid on 14 May 2020



ควำมเป็นมำ (Background)

• ภายหลงัจากการลดทุนจดทะเบยีน หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ของบรษิทั จะเป็นดงัน้ี
After decrease the register capital, Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company shall be as 
follows:

ทุนจดทะเบยีน registered capital 235,185,521.50 THB
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ paid up capital 207,242,702 THB
แบง่ออกเป็น divided into 470,371,043 shares
มลูคา่หุน้ละ with a par value of 0.50 THB each

โดยแยกออกเป็น categorized into:
หุน้สามญั ordinary shares 470,371,043 shares
หุน้บุรมิสทิธิ preference shares - share



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (the voting method)

• ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไมเ่หน็ดว้ย ขอใหก้รอกรายละเอยีดในใบ
ลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบัใบลงคะแนนจากทา่นเพือ่น ามาสรุปคะแนนเสยีง ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น 
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



พิจำรณำอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ ำนวน 20,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนภำยหลงัลดทุนตำมวำระท่ี 2 ข้ำงต้น 
235,185,521.50 บำท ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 207,242,702 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 215,185,521.50 บำท ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 
207,242,702 บำท โดยกำรตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้จ ำหน่ำยของบริษทั ท่ีเกิดจำกกำรเพ่ิมทุนรองรบักำรเพ่ิมทุนแบบก ำหนด
วตัถปุระสงคก์ำรใช้เงินทุนมอบอ ำนำจทัว่ไปและจดัสรรให้บุคคลในวงจ ำกดั และอนุมติักำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ
ข้อ 4 ของบริษทัเพ่ือให้สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบียน

To approve to decrease the register capital Baht 20,000,000 from the register capital after reduction of capital under 
Agenda No.2, Baht 235,185,521.50 with paid up capital of Baht 207,242,702 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 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction of the 
registered capital

Agenda No. 3



มติท่ีประชุม (Resolution)

• ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 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)

• เน่ืองจากบรษิทัยงัไมไ่ดจ้ดัสรรการเพิม่ทุนแบบก าหนดวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิทุนมอบอ านาจทัว่ไปและจดัสรรใหบุ้คคล
ในวงจ ากดั นบัจากวนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบยีน จ านวน 20,000,000 บาท 
ทีอ่อกเพือ่รองรบัการใชส้ทิธดิงักลา่ว

Due to the Company did not allocate the increased capital to private group of persons (Private Placement) 
after received approval from the shareholders, thus it is necessary to decrease the register capital 
Baht 20,000,000, which was issued to be reserved for the General Mandate 



ควำมเป็นมำ (Background)

• ภายหลงัจากการลดทุนจดทะเบยีน หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ของบรษิทั จะเป็นดงัน้ี
After decrease the register capital, Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company shall be as 
follows:

ทุนจดทะเบยีน registered capital 215,185,521.50 THB
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ paid up capital 207,242,702 THB
แบง่ออกเป็น divided into 430,371,043 shares
มลูคา่หุน้ละ with a par value of 0.50 THB each

โดยแยกออกเป็น categorized into:
หุน้สามญั ordinary shares 430,371,043 shares
หุน้บุรมิสทิธิ preference shares - share



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (the voting method)

• ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไมเ่หน็ดว้ย ขอใหก้รอกรายละเอยีดในใบ
ลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบัใบลงคะแนนจากทา่นเพือ่น ามาสรุปคะแนนเสยีง ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น 
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



พิจำรณำกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุของ
บริษทั เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 2 (AS-W2) (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ AS-W2”) 
ไม่เกิน 82,879,080 หน่วย แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น

To approve 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 unit to the existing 
shareholders proportionately to their shareholding 

Agenda No. 4



มติท่ีประชุม (Resolution)

• ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมผีูค้ดัคา้นไมเ่กนิรอ้ยละ 10 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

•

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-W2

• วตัถปุระสงค ์ เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงานของบรษิทั และการลงทุนในต่างประเทศ 

• จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขำย 82,897,080 หน่วย 

• จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกเพ่ือรองรบักำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 82,897,080 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50
บาท (20% ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั)

• วิธีกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีม่ชีื่อปรากฏในวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่ี
สทิธไิดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(Record Date) ในวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

• รำคำเสนอขำยต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท)

• อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธิ



รำยละเอียดเบือ้งต้น (Preliminary details)

• กำรใช้สิทธิ ใชส้ทิธไิดทุ้กๆ 6 เดอืน คอื ในวนัที ่25 ของเดอืนมถุินายน และ เดอืนธนัวาคมของทุกปี ใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทีเ่หลอืจากการใชส้ทิธหิรอืไมถู่กใชส้ทิธใินวนัก าหนดการใชส้ทิธใิดๆ สามารถสะสมเพือ่น าไปใชส้ิทธไิดใ้นวนัก าหนดการ
ใชส้ทิธคิรัง้ต่อๆ ไปตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธ ิแต่หากครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธแิล้วใบส าคญัแสดง
สทิธใิดๆ ทีไ่มถู่กใชส้ทิธจิะถูกยกเลกิและสิน้ผลไป

• วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ก าหนดโดยคณะกรรมการบรหิารภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

• รำคำกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 3.50 บาท (ใชร้าคาไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 20 ของราคาเฉลีย่ 14 วนัก่อนการประชุม
คณะกรรมการ ครัง้ที ่5/2563 เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน 2563)



รำยละเอียดเบือ้งต้น (Preliminary details)

• หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ
• ให้คณะกรรมการบรหิารของบริษทั หรอื บุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผูม้ีอ านาจพจิารณา

และก าหนด แกไ้ขเพิม่เตมิ และเปลีย่นแปลงเงื่อนไขและรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
AS-W2 ดงักล่าว เช่น วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธฯิ การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิAS-W2 ขอ้ก าหนดสทิธิ เป็นต้น 
รวมทัง้มอี านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และมอี านาจด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรือจ าเป็นไดต้าม
สมควร เพื่อใหก้ารออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิAS-W2 ส าเรจ็ลุล่วง ซึ่งรวมถงึ แต่ไม่จ ากดัเพยีงการใหข้อ้มูล 
และการยื่นเอกสารหลกัฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
ตลอดจนการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 และหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 
เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดว้ย



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (the voting method)

• ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไมเ่หน็ดว้ย ขอใหก้รอกรายละเอยีดในใบ
ลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบัใบลงคะแนนจากทา่นเพือ่น ามาสรุปคะแนนเสยีง ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น 
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



พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ ำนวน 41,448,540 บำท เพ่ือรองรบักำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
AS-W2 จำกทุนจดทะเบียนภำยหลงัลดทุนตำมวำระท่ี 3 ข้ำงต้น 215,185,521.50 บำท ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 207,242,702 บำท
ให้เป็นทุนจดทะเบียน 256,634,061.50 บำท ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 207,242,702 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่เป็น
จ ำนวน 82,897,080 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท และอนุมติักำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษทั
เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน

To approve 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, Baht 215,185,521.50 with paid up capital of 
Baht 207,242,702 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, and consider to approve the 
amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increasing of the 
registered capital

Agenda No. 5



มติท่ีประชุม (Resolution)

• ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 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)

• ภายหลงัจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีน หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ของบรษิทั จะเป็นดงัน้ี
After increase the register capital, Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company shall be as 
follows:
ทุนจดทะเบยีน registered capital 256,634,061.50 THB
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ paid up capital 207,242,702 THB
แบง่ออกเป็น divided into 513,268,123 shares
มลูคา่หุน้ละ with a par value of 0.50 THB each

โดยแยกออกเป็น categorized into:
หุน้สามญั ordinary shares 513,268,123 shares
หุน้บุรมิสทิธิ preference shares - share



วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน (the voting method)

• ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดตอ้งการงดออกเสยีง หรอื ไมเ่หน็ดว้ย ขอใหก้รอกรายละเอยีดในใบ
ลงคะแนนและยกมอืขึน้ ทมีงานจะไปรบัใบลงคะแนนจากทา่นเพือ่น ามาสรุปคะแนนเสยีง ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มค่ดัคา้น 
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 No. 6
พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
To consider other business (if any)



Q&A
Thank you!


