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รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายตนั  เตียว ลิม  ประธานกรรมการ  

    (Skype Online จากประเทศสิงคโปร)์ 
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3. นายกิตติพงศ ์ พฤกษอรุณ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

4. นายเฉลิมพงษ ์ จิตตข์นัติวงศ ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นางมลฤดี        สุขพนัธรชัต ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
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6. พนัต ารวจเอกญาณพล  ยั่งยืน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

(Skype Online ภายในประเทศไทย) 
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1. MR. QUANG QUACH DONG Chief Operation Officer (COO)  
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2.        นายธีระ เพียรกิจสกลุ 
3.  นางสาวนฤมล วิศิษฎปั์ญญา 
 



  

เร่ิมการประชุม 

นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล Regional Legal Manager และเลขานุการบริษัท ผู้ไดร้บัมอบหมายจาก
ประธานกรรมการใหเ้ป็นผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้แถลงวา่เนื่องจากสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสั Covid-19 
บริษัทจงึเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัชมการประชมุผ่าน Facebook Live โดยการส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัท
กอ่นวนัก าหนดการประชมุ และในวนันีมี้ผู้ถือหุน้เข้าร่วมประชุมทัง้ดว้ยตนเอง 35 คน จ านวนหุน้ 190,087,051 
หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 32 คน จ านวนหุ้น 100,317,952 รวมเป็นผู้ถือหุ้น 67 คน นับจ านวนหุ้นได ้
290,405,003 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 70.85 ของหุน้ที่ช  าระแล้วของบริษัท จ านวน 409,877,016 หุน้ ซึ่งไม่นอ้ยกว่า 
25 คน และเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหนา่ยไดท้ัง้หมด จงึครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบริษัทจงึ
ขอใหป้ระธานกล่าวเปิดงาน  

นายตนั เตียว ลิม ประธานกรรมการ ซึ่งไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุน้ครัง้นีไ้ด้
เนื่องจากสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสั Covid-19 ทัง้ในประเทศไทยและประเทศสิงคโ์ปร ์ไดก้ล่าวทกัทายผูถื้อ
หุน้ผ่านทาง Skype Online และไดม้อบหมายให ้นายปราโมทย ์สุดจิตพร รองประธานกรรมการ และ ประธาน
เจา้หนา้ที่บริหารเป็นประธานในที่ประชมุและไดก้ล่าวเปิดประชมุ รวมทัง้ไดม้อบหมายใหน้างสาวชลทิชา สมบติั
มงคล Regional Legal Manager และเลขานกุารบริษัท ท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชมุ 

นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล ไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร และผู้สอบบญัชี ต่อผู้ถือหุน้ ซึ่ง
คณะกรรมการมาประชุมทัง้ดว้ยตนเองและประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 6 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวน
คณะกรรมการบริษัท และรายงานวา่บริษัทมิไดมี้คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากนีไ้ด้ชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนตอ่ที่ประชมุวา่ ในการออกเสียงลงคะแนน ใหหุ้น้หนึง่หุน้มีเสียงหนึง่เสียง หากผูถื้อหุน้ทา่นใดตอ้งการงด
ออกเสียง หรือคดัคา้น ในวาระใด ขอใหก้รอกรายละเอียดในใบลงคะแนน และยกมือขึน้ ทางทีมงานจะไปรบัใบ
ลงคะแนนมาจากทา่นเพื่อน ามาสรุปคะแนนเสียง ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไมค่ดัคา้น หรือไมง่ดออกเสียง ก็ถือวา่อนมุติั 

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทไดมี้การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ
เพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซตบ์ริษัทและเลขานกุารบริษัท และไมมี่ผูถื้อหุน้เสนอวาระเพิ่มเติม จงึขอด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

 

 



  

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2562 

นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ ประจ าปี 
2562 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ทุกท่าน
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุกอ่นการประชมุแลว้ 

 สาระส าคญัของรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 สรุปไดด้งันี ้

1. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 

2. อนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ประจ าปี 
2561 

3. เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหนง่ตามวาระ  

1) นางมลฤดี สุขพนัธรชัต ์และ 2) พนัต ารวจเอกญาณพล ยั่งยืน 

4. อนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการ โดย   

 กรรมการบริษัท ไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน 

 ประธานกรรมการ   33,000 บาทตอ่เดือน 

 กรรมการ   22,000 บาทตอ่เดือน 

กรรมการตรวจสอบ ได้รบัค่าตอบแทนเป็นค่าเบีย้ประชุมส าหรบัการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบในแตล่ะครัง้  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 44,000 บาทตอ่ครัง้ 

 กรรมการตรวจสอบ  33,000 บาทตอ่ครัง้ 

5. พิจารณาแตง่ตัง้นายสมภพ ผลประสาร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาว
วรรณวฒัน ์เหมชะญาติ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 7049 แห่งบริษัท MAZARS LIMITED 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 2,612,500 
บาท 

นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม กอ่นการออกเสียงลงคะแนน 

 ตวัแทนของคณุไกรวลัย ์คทวณิช ผูถื้อหุน้ไดเ้สนอแนะว่าในการจดัท ารายงานการประชุมอยากใหมี้ทัง้
ค าถามและค าตอบโดยละเอียดทุกค าถาม ซึ่งบริษัทรบัว่าในการจดัท ารายงานการประชุมครัง้ต่อไป จะท าให้
ละเอียดย่ิงขึน้  



  

  ไมมี่ผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติม 

 ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

  มติ รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ประชมุเม่ือวนัที่ 23 เมษายน 
พ.ศ. 2562 โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งันี ้

เห็นดว้ย 290,405,003 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง 

 
  

 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562  

 นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล แจ้งว่าบริษัทได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและข้อมูล
ส าคญัอื่นๆ ในรูปแบบของ QR Code และไดจ้ดัส่งใหผู้้ถือหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมแล้ว รวมทัง้ไดจ้ดั QR 
Code ใหผู้ถื้อหุน้สามารถสแกนในการประชมุนีไ้ดด้ว้ย  

 นางรตันา มะโนมงคลกุล รองกรรมการผู้จดัการ ไดร้ายงานผลสรุปเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2562 โดยผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในปี 2562 รายไดเ้พิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากความส าเร็จ
ในการเปิดเกมมือถือ TS Online อยา่งไรก็ตามเนื่องจากบริษัทยงัมีผลขาดทุนสะสม ดงันัน้จึงยงัไม่สามารถปลด
เครื่องหมาย C ที่ถกูตลาดหลกัทรพัยติ์ดใหก้บับริษัทตัง้แตว่นัที่ 16 สิงหาคม 2561   

 นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม 

นายภูมิอิสรภาพ กาญจนการุณ ผู้ถือหุน้ ไดส้อบถามเก่ียวกบัแนวโนม้รายไดข้องเกม TS Online ซึ่ง
นายกิตติพงศ ์พฤกษอรุณ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ไดช้ีแ้จงว่าจากไตรมาสที่ผ่านมา เกม TS Online 
ยงัคงมีรายไดท้ี่ดีอย่างต่อเนื่อง และบริษัทก็จะพยายามหาเกมมือถือใหม่ๆมาเปิดเพิ่มเติมภายในปี 2563 

ไม่มีผู้ถือหุน้สอบถามเพิ่มเติม 

 ที่ประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 

 



  

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2562 

 นางรตันา มะโนมงคลกลุ รองกรรมการผู้จดัการ  กล่าวรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2562 ใหท้ี่ประชมุทราบ 

 นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีของบริษัทได้
ตรวจสอบแลว้ไดแ้สดงความเห็นแบบไมมี่เง่ือนไข รายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุกอ่นการประชมุแลว้ 

 นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม กอ่นการออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่มีผู้ถือหุน้สอบถามเพิ่มเติม 

 ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้

  มติ อนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ประจ าปี 2561 โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 290,405,003 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   

 
 
วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 

 นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล ไดร้ายงานการงดการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2562 ตอ่ที่ประชมุ โดยขอใหท้ี่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ส าหรบัผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯจึงไม่
สามารถจา่ยเงินปันผลไดต้ามกฎหมาย ตามตารางสรุปไดด้งันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 (ปีทีผ่่านมา) ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) 
1. ก าไร (ขาดทนุ) (บาท) สุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

15,307,314 3,728,932 



  

2. จ านวนหุน้ (หุน้) 409,877,016 409,877,016 409,877,016 409,877,016 
3. เงินปันผลจา่ยตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0 

(ประจ าปี) 
0 

(ระหวา่งกาล) 
0 

(ประจ าปี - รอ
อนมุติั) 

0 
(ระหวา่งกาล - 
รออนมุติั) 

0 0 

4. รวมเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (บาท) 
0 0 0 0 

0 0 
 

 นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุติังดการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2562 และได้
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม กอ่นการออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่มีผู้ถือหุน้สอบถามเพิ่มเติม 

 ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

  มติ อนมุติังดการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2562 โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 290,405,003 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   

 
 

วาระที ่5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ  

 นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท  ข้อ 15 ก าหนดว่า ในการ
ประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ใหต้รงเป็นสามส่วนไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปี
แรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการ
คนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สุดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ ทัง้นี ้กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลือกเข้ามา
ด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได ้ 



  

 ส าหรบัในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้นี ้มีกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน 
ไดแ้ก ่

 1. นายปราโมทย ์ สุดจิตพร  รองประธานกรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

 2. นายกิตติพงศ ์ พฤกษอรุณ  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

 

 กอ่นวนันดัประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลอืน่ เพื่อพิจารณาคดัเลือกเป็น
กรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่จะพน้วาระในครัง้นี ้ แตไ่มมี่ผูถื้อหุน้ใดเสนอรายชื่อบคุคลอื่น ดงันัน้บริษัทฯ 
จงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 2 ทา่นกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัท
ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม กอ่นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ
แตล่ะราย 

 อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย ไดส้อบถามวา่กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระในครัง้
นีเ้ป็นกรรมการอิสระหรือไม ่นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล ไดช้ีแ้จง้วา่กรรมการทัง้สองทา่นไมไ่ดเ้ป็นกรรมการอสิระ 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม 

 นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา และออกเสียงเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้
จากต าแหนง่ตามวาระเป็นรายบคุคล โดยมีมติดงันี ้

มติ อนมุติัการเลือกตัง้ นายปราโมทย ์สุดจิตพร และนายกิตติพงศ ์ พฤกษอรุณ กลับเข้า
รบัต าแหนง่กรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึง่ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

  (1) นายปราโมทย ์สุดจิตพร ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดว้ย
คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย 290,405,003 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   

 (2) นายกิตติพงศ ์พฤกษอรุณ ที่ประชุมไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหเ้ลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดว้ย
คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้



  

เห็นดว้ย 290,405,003 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง  

 
 

     
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล ไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุวา่ คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
ตามที่ไดร้บัอนมุติัจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เป็นอตัราที่เหมาะสมแลว้ จงึขอน าเสนอตอ่ที่ประชุม
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบตามอตัราเดิม ดงันี ้  

กรรมการบริษัท ไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน โดย 
  ประธานกรรมการ   33,000 บาทตอ่เดือน 
  กรรมการ   22,000 บาทตอ่เดือน 

กรรมการตรวจสอบ ไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นคา่เบีย้ประชมุส าหรบัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ในแตล่ะครัง้ โดย 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 44,000 บาทตอ่ครัง้ 
  กรรมการตรวจสอบ  33,000 บาทตอ่ครัง้ 

ทัง้นี ้หากกรรมการทา่นใดเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษัท ก็ใหค้า่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วเป็นสว่น
เพิ่มเติมจากคา่จา้งปกติที่กรรมการแตล่ะทา่นไดร้บั  

 โดยใหมี้ผลตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

 นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม กอ่นการออกเสียงลงคะแนน 

 อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ถือหุน้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไดส้อบถามว่าคณะกรรมการบริษัทได้รบัเบีย้
ประชมุจากการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการของบริษัทหรือไม ่นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล ไดช้ีแ้จง้วา่กรรมการ
บริษัทจะไดร้บัเพียงเงินเดือนตามที่แจง้ และไมไ่ดร้บัเบีย้ประชมุจากการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม 



  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

 มติ อนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอมาทกุประการ 
โดยใหมี้ผลตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 290,405,003 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

วาระที ่7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

นางรตันา มะโนมงคลกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ  รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ โดยการเสนอแนะและพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ    คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแล้ว  มีความเห็นว่าควรเสนอใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

นายสมภพ ผลประสาร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวฒัน ์เหมชะญาติ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7049 แหง่บริษัท MAZARS LIMITED เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 โดยใหผู้้สอบ
บญัชีคนใดคนหนึง่มีอ  านาจตรวจสอบ สอบทาน จดัท า และแสดงความเห็นในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ไดใ้หบ้ริษัท 

MAZARS LIMITED เป็นผู้มีอ  านาจจดัหาผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของบริษัท MAZARS LIMITED ท าหนา้ที่

ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัทฯ โดยก าหนดคา่สอบ
บญัชีประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 2,743,125 บาท (สองลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนสามพนัหนึง่รอ้ยย่ีสิบหา้บาทถว้น) 
(คา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นเงิน 2,612,500 บาท) 

 
หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชตีามปกติ ขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการเป็น

ผูพ้ิจารณาก าหนดคา่ใชจ้า่ยพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

ทัง้นี ้นายสมภพ ผลประสาร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวฒัน ์เหมชะ
ญาต ิผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7049 แหง่บริษัท MAZARS LIMITED เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ  เนื่องจาก
เป็นผูมี้คณุสมบติัเหมาะสม  มีความเป็นอิสระ  ไม่มีส่วนไดเ้สียหรือความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และ/หรือ



  

บริษัทยอ่ย และ/หรือผูบ้ริหาร และ/หรือผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว ในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบตอ่การปฏิบติัหนา้ที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด  และผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมาไดท้  าหนา้ที่ผูส้อบ
บญัชีของบริษัทมาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี 

 นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี 
ประจ าปี 2563 และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม กอ่นการออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่มีผู้ถือหุน้สอบถามเพิ่มเติม 

ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

  มติ อนมุติัใหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอมา
ทกุประการ และอนมุติัการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการเป็นผู้มีอ  านาจพิจารณาก าหนดค่าใชจ้่ายพิเศษ หากมี
งานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติเป็นกรณีๆ ไป โดยมีคะแนนเสียงดงันี  ้

เห็นดว้ย 290,405,003 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 20,493,850 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 532,840,120 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 409,877,016 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียน 512,346,270 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 409,877,016 บาท โดยการตัดหุ้น
จดทะเบียนทียั่งไม่ได้จ าหน่ายของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคล้องกับการลดทนุจดทะเบียน 

 นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าตามที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2561 ไดมี้มติ
อนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียน และออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ซึง่จดัสรรใหแ้ก ่
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย จ านวนไมเ่กิน 20,493,850 หุน้ และไดอ้นมุติัการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว แต่
เนื่องจากใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ไดถู้กจดัสรรภายใน 1 ปี นบัจากวนัที่ไดร้บัอนุมติัจากผู้ถือหุน้ ท าใหใ้บส าคญั
แสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายลุง ดงันัน้จงึจ  าเป็นตอ้งด าเนินการลดทุนจดทะเบียน จ านวน 20,493,850 บาท ที่ได้



  

ออกเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิ และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคล้องกบัการลดทุน
จดทะเบียนดงักล่าว 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการลดทนุจดทะเบียน หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 ของบริษัท จะเป็นดงันี ้
“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน 512,346,270 บาท (หา้รอ้ยสิบสองลา้นสามแสนส่ีหม่ืนหกพนัสองรอ้ยเจ็ด

สิบบาท) 
 ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 409,877,016 บาท (ส่ีรอ้ยเกา้ลา้นแปดแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัสิบหกบาท) 

แบง่ออกเป็น 512,346,270 หุน้ (หา้รอ้ยสิบสองลา้นสามแสนส่ีหม่ืนหกพนัสองรอ้ยเจ็ด
สิบหุน้)  

มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
โดยแยกออกเป็น:  

 หุน้สามญั 512,346,270 บาท (หา้รอ้ยสิบสองลา้นสามแสนส่ีหม่ืนหกพนัสองรอ้ยเจ็ดสิบ
บาท)  

หุน้บรุิมสิทธิ - หุน้ (-)” 

นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 20,493,850 
บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไมไ่ดจ้  าหนา่ยของบริษัท และอนมุติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิข้อ 
4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้สอบถามเพิ่มเติม ก่อนการ
ออกเสียงลงคะแนน 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

  มติ อนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 20,493,850 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 532,840,120 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 409,877,016 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 512,346,270 บาท ทนุจด
ทะเบียนช าระแลว้ 409,877,016 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไมไ่ดจ้  าหนา่ยของบริษัท และอนมุติัการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 290,405,003 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   



  

 

วาระที ่9  พิจารณาอนุมัตกิารลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 256,173,135 บาท จากทนุจด
ทะเบียนเดิม 512,346,270 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 409,877,016 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียน 256,173,135 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 204,938,508 บาท โดยการลด
มูลค่าหุน้ทีต่ราไว้จากหุน้ละ 1.00 บาท เป็น หุน้ละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติการ
แก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพือ่ใหส้อดคล้องกับการลดทนุจด
ทะเบียน 

 
นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล ชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่ตามที่ตลาดหลกัทรพัยไ์ดข้ึน้เครื่องหมาย “C” ตอ่

บริษัท เม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม 2561 เนื่องจากส่วนของผูถื้อหุน้นอ้ยกวา่ 50% ของทนุช าระแลว้ บริษัทพิจารณาแลว้
วา่หากด าเนินการลดทนุจดทะเบียนจ านวน 256,173,135 บาท โดยการลดมลูคา่หุน้ที่ตราไวจ้ากหุน้ละ 1.00 บาท 
เป็น หุน้ละ 0.50 บาท เพื่อลา้งขาดทนุสะสม จะท าใหส้ว่นของผูถื้อหุน้มากกวา่ 50% ของทนุช าระแลว้ ดงันัน้จงึ
จ  าเป็นตอ้งด าเนินการลดทนุจดทะเบียน จ านวน 256,173,135 บาท โดยการลดมลูคา่หุน้ที่ตราไวจ้ากหุน้ละ 1.00 
บาท เป็น หุน้ละ 0.50 บาท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุ
จดทะเบียนดงักล่าว ตามตารางดงันี ้ 

 
 
ทัง้นี ้ภายหลงัจากการลดทนุจดทะเบียน หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 ของบริษัท จะเป็นดงันี ้

“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน 256,173,135 บาท (สองรอ้ยหา้สิบหกลา้นหนึง่แสนเจ็ดหม่ืนสามพนัหนึง่
รอ้ยสามสิบหา้บาท) 

 ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 204,938,508 บาท (สองรอ้ยส่ีลา้นเกา้แสนสามหม่ืนแปดพนัหา้รอ้ยแปด
บาท) 

แบง่ออกเป็น 512,346,270 หุน้ (หา้รอ้ยสิบสองลา้นสามแสนส่ีหม่ืนหกพนัสองรอ้ยเจ็ด
สิบหุน้)  

มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

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



  

โดยแยกออกเป็น:  
หุน้สามญั 256,173,135 บาท  (สองรอ้ยหา้สิบหกลา้นหนึง่แสนเจ็ดหม่ืนสามพนัหนึง่

รอ้ยสามสิบหา้บาท)  
หุน้บรุิมสิทธิ - หุน้ (-)” 
 

นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 256,173,135 
บาท โดยการลดมลูคา่หุน้ที่ตราไวจ้ากหุน้ละ 1.00 บาท เป็น หุน้ละ 0.50 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสม และอนุมติั
การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน และไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม กอ่นการออกเสียงลงคะแนน 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

  มติ อนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 256,173,135 บาท จากทนุจดทะเบียน
เดิม 512,346,270 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 409,877,016 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 256,173,135 บาท ทนุจด
ทะเบียนช าระแลว้ 204,938,508 บาท โดยการลดมลูค่าหุน้ที่ตราไวจ้ากหุน้ละ 1.00 บาท เป็น หุน้ละ 0.50 บาท 
และอนมุติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนโดยมี
คะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 290,405,003 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

วาระที ่10  พิจารณาอนุมัตกิารเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 10,246,925 บาท ออกและ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบริษัทซ่ึงจัดสรรใหแ้ก่คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จากทนุจดทะเบียนเดิม 256,173,135 
บาท ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 204,938,508 บาท ใหเ้ป็นทนุจดทะเบียน 266,420,060 
บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 204,938,508 บาท โดยการออกใบส าคัญแสดงสิทธิใหม่
เป็นจ านวน 20,493,850 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท และ พิจารณาอนุมัตกิาร



  

จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 20,493,850 หุน้ ใหแ้ก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และพิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเตมิหนังสือ
บริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าตามที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2561 ไดมี้มติ
อนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียน และออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ซึง่จดัสรรใหแ้ก ่
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย จ านวนไม่เกิน 20,493,850 หุน้ แต่เนื่องจาก
ใบส าคญัแสดงสิทธิไมไ่ดถ้กูจดัสรรภายใน 1 ปี นบัจากวนัที่ไดร้บัอนมุติัจากผูถื้อหุน้ จงึท าใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวหมดอายลุง และบริษทัตอ้งการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ซึง่จดัสรร
ใหแ้ก ่คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษทัยอ่ย จ านวนไมเ่กิน 20,493,850 หุน้ อีกครัง้หนึง่ 
โดยมีรายละเอียดคลา้ยเดิมปรากฎตามรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิ สรุปไดด้งันี ้

ช่ือหลักทรัพย ์ AS-WB 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทีอ่อกและเสนอขาย 20,493,850 หนว่ย  
จ านวนหุน้สามัญทีอ่อกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 20,493,850 หุน้ มูลค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (5% ของหุน้ที่จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท) 
 วิธีการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ จดัสรรใหแ้กค่ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หนว่ยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท) 
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นบัตัง้แตว่นัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วันทีอ่อกใบส าคัญแสดงสิทธิ ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทภายหลังจากที่ไดร้บัอนุมติัจากที่

ประชมุผูถื้อหุน้และด าเนินการลดทนุจดทะเบียนเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 
ราคาการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญ 0.86 บาท (ใชร้าคาไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาเฉล่ีย 15 วนักอ่นการ

ประชมุผูถื้อหุน้) 
หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

– เป็นกรรมการของบริษัท ณ วนัที่บริษัทออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
– เป็นผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตั้งแต่ระดบัผู้จัดการขึน้ไปหรือใน

ต าแหนง่เทียบเทา่ และเขา้มาท างานแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี 
– หากเป็นพนักงานที่ต  ่ากว่าระดับผู้จัดการลงไป คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะเป็นผู้

พิจารณาคดัเลือกเป็นรายบคุคลตามคณุประโยชนท์ี่ไดท้  าใหแ้กบ่ริษัท  



  

รวมทัง้ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ  านาจ
พิจารณาและก าหนด แกไ้ขเพิ่มเติม และเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวเนื่องกบัการออกและ
เสนอขายดงักล่าวตามที่จ  าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง และมีอ านาจด าเนินการตา่งๆที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดต้ามสมควร เพื่อใหก้ารออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ AS-WB ส าเร็จลุล่วง ทัง้นีก้ารมอบอ านาจดงักล่าวจะไมข่ดักบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ 
ทจ.32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหมต่อ่กรรมการหรือพนกังานลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการเพิ่มทนุจดทะเบียน หนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 ของบรษิัท จะเป็นดงันี ้
“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน 266,420,060 บาท (สองรอ้ยหกสิบหกลา้นส่ีแสนสองหม่ืนหกสิบบาท) 
 ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 204,938,508 บาท (สองรอ้ยส่ีลา้นเกา้แสนสามหม่ืนแปดพนัหา้รอ้ยแปด

บาท) 
แบง่ออกเป็น 532,840,120 หุน้ (หา้รอ้ยสามสิบสองลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนหนึง่รอ้ยย่ีสิบ

หุน้)  
 มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

โดยแยกออกเป็น:  
หุน้สามญั 266,420,060 บาท (สองรอ้ยหกสิบหกลา้นส่ีแสนสองหม่ืนหกสิบบาท) 
หุน้บรุิมสิทธิ - หุน้ (-)” 

นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 
10,246,925 บาท ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทซึง่จดัสรรใหแ้ก่คณะกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย จากทนุจดทะเบียนเดิม 256,173,135 บาท ทนุจดทะเบียนช าระ
แลว้ 204,938,508 บาท ใหเ้ป็นทนุจดทะเบียน 266,420,060 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 204,938,508 บาท 
โดยการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหมเ่ป็นจ านวน 20,493,850 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และ พิจารณา
อนมุติัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 20,493,850 หุน้ ใหแ้ก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย และพิจารณาอนมุติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม กอ่นการออกเสียงลงคะแนน 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้



  

  มติ อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 10,246,925 บาท ออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษทัซึง่จดัสรรใหแ้กค่ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบรษิทัและ
บริษัทยอ่ย จากทนุจดทะเบียนเดิม 256,173,135 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 204,938,508 บาท ใหเ้ป็นทนุจด
ทะเบียน 266,420,060 บาท ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 204,938,508 บาท โดยการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหมเ่ป็น
จ านวน 20,493,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 
20,493,850 หุน้ ใหแ้กค่ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบรษิัทและบริษทัยอ่ย และอนมุติัการแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนโดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 290,405,003 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 20,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 266,420,060 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 204,938,508 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียน 286,420,060 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 204,938,508 บาท โดยการออก
หุน้สามัญเพิ่มทนุจ านวน 40,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท เป็นการเพิ่ม
ทนุแบบก าหนดวัตถุประสงคก์ารใช้เงินทุนมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และ
จัดสรรแก่บุคคลในวงจ ากดั และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ
ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเพิ่มความคล่องตวัในการด าเนินงานของบริษัท 
บริษัทจึงไดพ้ิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 20,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน
จ านวน 40,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบก าหนดวตัถุประสงคก์ารใช้
เงินทนุมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และจดัสรรแกบ่คุคลในวงจ ากดัภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแตไ่ดร้บั
อนมุติัจากผูถื้อหุน้ 

รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ  านาจพิจารณาและก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรดงักล่าว รวมทัง้มีอ  านาจในการลงนามใน
เอกสารใดๆที่เก่ียวขอ้ง และมีอ านาจด าเนินการต่างๆที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็นไดต้ามสมควร เพื่อใหก้ารออกและ
จดัสรรหุน้เพิ่มทนุส าเร็จลุล่วง ซึง่รวมถงึ แตไ่มจ่  ากดัเพียงการใหข้อ้มลู และการยื่นเอกสารหลกัฐานต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษัท ศูนยร์ับฝาก



  

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย ์หรือหนว่ยงานอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัที่เกิด
จากการใชสิ้ทธิ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดว้ย 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการเพิ่มทนุจดทะเบียน หนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 ของบรษิัท จะเป็นดงันี ้
“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน 286,420,060 บาท (สองรอ้ยแปดสิบหกลา้นส่ีแสนสองหม่ืนหกสิบบาท) 
 ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 204,938,508 บาท (สองรอ้ยส่ีลา้นเกา้แสนสามหม่ืนแปดพนัหา้รอ้ยแปด

บาท) 
แบง่ออกเป็น 572,840,120 หุน้ (หา้รอ้ยเจ็ดสิบสองลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนหนึง่รอ้ยย่ีสิบ

หุน้)  
 มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น:  

หุน้สามญั 286,420,060 บาท (สองรอ้ยแปดสิบหกลา้นส่ีแสนสองหม่ืนหกสิบบาท) 
หุน้บรุิมสิทธิ - หุน้ (-)” 

นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 
20,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 40,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นการ
เพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินทุนมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และจดัสรรแก่บุคคลใน
วงจ ากัด จากทุนจดทะเบียนเดิม 266,420,060 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 204,938,508 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 286,420,060 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 204,938,508 บาทและพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน  และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้
สอบถามเพิ่มเติม กอ่นการออกเสียงลงคะแนน 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม 

ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน และมีผูค้ดัคา้นไม่เกินรอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติ อนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 20,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียน
เดิม 266,420,060 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 204,938,508 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 286,420,060 บาท ทนุจด
ทะเบียนช าระแลว้ 204,938,508 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 40,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท เป็นการเพิ่มทุนแบบก าหนดวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินทุนมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และ



  

จดัสรรแกบ่คุคลในวงจ ากดั และอนมุติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การเพิ่มทนุจดทะเบียนโดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 290,404,903 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 99.99997 
ไมเ่ห็นดว้ย 100 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00003 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

วาระที ่12 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

 นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ กอ่นวนันดัประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถือ
หุน้เสนอ หวัขอ้ หรือ เรื่องอื่น ๆ  ที่จะใหพ้ิจารณา  แตไ่มมี่ผูถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่นใดเพือ่พิจารณา จงึไดส้อบถาม และ 
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกครัง้ 

 ไม่มีผู้ถือหุน้ เสนอเรื่องหรือสอบถามเพิ่มเติม 

 นางสาวชลทิชา สมบติัมงคล ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม 

 ไดมี้ผูถื้อหุน้ สอบถามเก่ียวแนวโนม้ของรายไดใ้นชว่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั Covid-19 ซึง่
นายกิตติพงศ ์พฤกษอรุณ กรรมการและกรรมการผู้จดัการไดเ้ป็นผู้ชีแ้จงว่าปัจจุบนับริษัทยงัไม่ไดร้บัผลกระทบ
ใดๆจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั Covid-19 ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัแผนการเปิดเกมใหม่
ในปี 2563 นายกิตติพงศ ์พฤกษอรุณ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงวา่บริษัทไดเ้ขา้ท าสัญญากบัเจา้ของ
เกม และไดเ้ตรียมตวัที่จะเปิดเกมใหมใ่นปี 2563 ทัง้ในส่วนของเกมมือถือ และเกมพีซี โดยคาดวา่จะค่อยๆทยอย
เปิดเกมทกุไตรมาส บริษัทมั่นใจวา่จะสามารถเปิดเกมมือถือและสรา้งรายไดไ้ดม้ากขึน้ในปี 2563 

 เม่ือไมมี่ผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯไดก้ล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ และ กล่าวปิดประชมุ เวลา 15.45 น. 

 
 
           …........................................ 

         (นายปราโมทย ์สุดจิตพร) 
    ประธานที่ประชมุ 

 


