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เร่ิมการประชุม 

นางสาววีณา อุปค า Assistance Legal Manager และเลขานุการบริษัท ผู้ ได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการให้เป็นผู้ด าเนินการประชมุได้แจ้งแถลงวา่เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 บริษัทจงึเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นได้รับชมการประชมุผ่าน Facebook Live โดยการสง่หนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทก่อนวนัก าหนดการประชมุ และในวนันี ้
มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเอง 33 คน จ านวนหุ้น 1,880,034 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 32 คน จ านวนหุ้ น 
233,622,763 รวมเป็นผู้ ถือหุ้น 65 คน นบัจ านวนหุ้นได้ 235,502,797 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56 ของหุ้นท่ีช าระแล้วของบริษัท 
จ านวน 421,645,224 หุ้น ซึง่ไมน้่อยกวา่ 25 คน และเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึครบเป็นองค์ประชุม
ตามข้อบงัคบัของบริษัท  

 เน่ืองจาก นายปราโมทย์ สดุจิตพร รองประธานกรรมการ และรักษาการประธานกรรมการ ไม่สามารถเดินทาง
มาเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีไ้ด้ จึงได้ปฏิบตัิตาม มาตรา 104 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ซึง่
ก าหนดให้ “ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ในกรณีท่ีประธานกรรมการ ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชุม” ดงันัน้ นางสาววีณา อปุค า จึงได้
เสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลือก นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม หรือ พนัต ารวจเอกญาณพล ยัง่ยืน ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุ ท าหน้าท่ีเป็นในท่ีประชมุครัง้นี ้โดยท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 มต ิเลือก นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม เป็นประธานในท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2564 ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย 235,502,697           เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   

  

นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ ประธานในท่ีประชมุ ได้กลา่วทกัทายผู้ ถือหุ้นและเปิดประชมุ รวมถงึได้มอบหมายให้
นางสาววีณา อปุค า Assistance Legal Manager และเลขานกุารบริษัท ท าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินการประชมุ 

นางสาววีณา อปุค า ได้กล่าวแนะน าคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และนกักฎหมายจากภายนอก ต่อ 
ผู้ ถือหุ้น ซึง่คณะกรรมการมาประชุมทัง้ด้วยตนเองทัง้หมด 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนคณะกรรมการบริษัท และรายงานว่า



บริษัทมิได้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากนีไ้ด้ชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อท่ีประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนน 
ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการงดออกเสียง หรือคดัค้าน ในวาระใด ขอให้กรอกรายละเอียดในใบ
ลงคะแนน และยกมือขึน้ ทางทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนมาจากท่านเพ่ือน ามาสรุปคะแนนเสียง ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่คดัค้าน 
หรือไมง่ดออกเสียง ก็ถือวา่อนมุตัิ 

นางสาววีณา อุปค า ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าบริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติมผ่านทาง
เวบ็ไซต์บริษัทและเลขานกุารบริษัท และไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติม จงึขอด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 

  นางสาววีณา อปุค า ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมก่อน
การประชมุแล้ว 

  สาระส าคญัของรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 สรุปได้ดงันี ้

1. รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

2. อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 51,234,538.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 286,420,060 
บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 235,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว 207,242,702 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้จ าหน่ายของบริษัทท่ี เกิดจากการเพ่ิมทุน
รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W1 และอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

3. อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 20,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนภายหลงัลดทนุตามวาระ
ท่ี 2 ข้างต้น 235,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
215,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 207,242,702 บาท โดยการตัดหุ้ นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้
จ าหน่ายของบริษัทท่ีเกิดจากการเพ่ิมทนุรองรับการเพ่ิมทนุแบบก าหนดวตัถุประสงค์การใช้เงินทุนมอบอ านาจ
ทัว่ไปและจดัสรรให้บคุคลในวงจ ากดั และอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

4. อนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (AS-W2) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2”) แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการ
ถือหุ้น 

5. อนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 41,448,540 บาท เพ่ือรองรับการออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ AS-W2 จากทุนจดทะเบียนภายหลังลดทุนตามวาระท่ี 3 ข้างต้น 215,185,521.50 บาท ทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 207,242,702 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 256,634,061.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 



207,242,702 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหมเ่ป็นจ านวน 82,897,080 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท และอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียน 

นางสาววีณา อปุค า ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน 

  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม 

 ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 ประชมุเมื่อวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2564 โดย
มีคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ดงันี ้

เห็นด้วย 235,502,797           เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

    

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

 นางสาววีณา อุปค า แจ้งว่าบริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและข้อมูลส าคัญอื่นๆ ใน
รูปแบบของ QR Code และได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว รวมทัง้ได้จดั QR Code ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสแกน
ในการประชมุนีไ้ด้ด้วย  

 นายชวนินทร์ ตรีถาวรยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้รายงานผลสรุปเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษัทประจ าปี 2563 โดยผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในปี 2563 รายได้เพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากความส าเร็จในผล
การด าเนินงานของปี 2563  

 นางสาววีณา อปุค า ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

  ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ประจ าปี 2563 

  นายชวนินทร์ ตรีถาวรยืนยง  กล่าวรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2563 ให้ท่ีประชมุทราบ 



 นางสาววีณา อปุค า ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วได้แสดงความเห็น
แบบไมม่ีเง่ือนไข รายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมก่อนการ
ประชมุแล้ว 

 นางสาววีณา อปคุ า ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน 

  ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้

  มต ิ อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2563 
โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 235,502,797 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

    

วาระที่ 4 พจิารณาการจัดสรรก าไรสุทธิ และการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
  นายชวนินทร์ ตรีถาวรยืนยง ได้รายงานตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 มีมติให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลด าเนินงานรอบ
ระยะเวลาบญัชี ปี 2563 เป็นเงินสดในอตัรา 0.30 บาทตอ่หุ้น หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 124,345,621.20 บาท คิดเป็น
สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 59 ของก าไรสทุธิของแตล่ะบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบคุคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทัง้นี ้ เงินปันผล
จะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนดไว้ โดยบริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) 
ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ตามตารางสรุปได้ดงันี ้

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดการจ่าย 
เงนิปันผล 

ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา) ปี 2564 (ปีที่เสนอ) 

1. ก าไร / ขาดทนุ (บาท) สทุธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  

3,728,932 135,012,457 

2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 409,877,016 409,877,016 414,485,404 414,485,404 
3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท/
หุ้น) 

0 
(ประจ าปี - รอ

อนมุตัิ) 

0 
(ระหวา่งกาล - 
รออนมุตัิ) 

0.30 
(ประจ าปี - รอ

อนมุตัิ) 

0 
(ระหวา่งกาล - รอ

อนมุตัิ) 
0  

4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
(บาท) 

0 0 0.30 0 
0  

   
  นางสาววีณา อปุค า ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2563 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน 
  ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้

  มต ิ มติอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ใน
อตัราหุ้นละ 0.30 บาท และใช้ Record Date ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2564 ซึง่เป็นวนัเดียวกนักบั Record Date ส าหรับการประชุม 
ผู้ ถือหุ้น และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้

 

เห็นด้วย 235,502,797 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   

    

วาระที่ 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

  นางสาววีณา อปุค า แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ก่อนวนันดัประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือ
บุคคลอื่น เพ่ือพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีจะพ้นวาระในครัง้นี ้ แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นใดเสนอรายช่ือ
บคุคลอื่น ดงันัน้บริษัทฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 2 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ



ของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน 
ได้แก่ 

1. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขนัติวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

  นางสาววีณา อปุค า ได้ชีแ้จงเหตผุลท่ีขอให้พิจารณาเลือกตัง้ นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขนัติวงศ์กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจาก นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขนัติ
วงศ์ เป็นผู้มีความรู้ และความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย สามารถให้ค าแนะน าท่ีเก่ียวข้องกบัด้านกฎหมายแก่บริษัทได้เป็นอย่างดี 
และขอให้ นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขนัติวงศ์ กลา่วแนะน าตวักบัผู้ ถือหุ้น 
  นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ กล่าวแนะน าตัวกับผู้ ถือหุ้ นว่า ปัจจุบันท างานเป็นทนายความด้านกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีส านกังานกฎหมายด าเนิน สมเกียรติ และบญุมา โดยด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบตัง้แตปี่ 2550 และ
คาดหวงัวา่ความเช่ียวชาญด้านกฎหมายจะสามารถท าประโยชน์ให้กบับริษัทได้ โดยยินดีเข้ารับต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึง่ 
  นางสาววีณา อปุค า ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 
  ตอ่มานางสาววีณา อปุค า ได้ชีแ้จงเหตผุลท่ีขอให้พิจารณาเลือกตัง้ นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจาก นางมลฤดี สุขพนัธรัชต์ เป็นผู้มี
ความรู้ และความเช่ียวชาญด้านบญัชี สามารถให้ค าแนะน าท่ีเก่ียวข้องกบัด้านระบบบญัชีแก่บริษัทได้เป็นอย่างดี และขอให้ นาง
มลฤดี สขุพนัธรัชต์ กลา่วแนะน าตวักบัผู้ ถือหุ้น 
  นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กล่าวแนะน าตวักบัผู้ ถือหุ้นว่า ปัจจุบนันอกจากจะเป็นกรรมการอิสระให้บริษัท เอเชีย
ซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และท างานเป็นกรรมการอิสระและกรรมตรวจสอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนอีก 3 แห่ง รวมทัง้
เป็นอาจารย์พิเศษท่ีมหาลยัธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยคาดหวังว่าความเช่ียวชาญด้านบัญชีจะสามารถท า
ประโยชน์ให้กบับริษัทได้ โดยยินดีเข้ารับต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึง่ 
  นางสาววีณา อปุค า ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 
  นางสาววีณา อปุค า ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา และออกเสียงเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระเป็นรายบคุคล โดยมีมติดงันี ้

มต ิ อนุมตัิการเลือกตัง้ นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ และ นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ กลบัเข้ารับต าแหน่ง
กรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึง่ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

  (1) นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ ท่ีประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนมุตัิให้เลือกกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี  ้

เห็นด้วย 235,502,697           เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 

    



บตัรเสีย 0 เสียง   
 

 (2) นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ ท่ีประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
อนมุตัิให้เลือกกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี  ้

 

 

 

 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 

นางสาววีณา อุปค า ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีได้รับ
อนุมตัิจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เป็นอตัราท่ีเหมาะสมแล้ว จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบตามอตัราเดิม ดงันี ้  

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

กรรมการตรวจสอบ ได้รับคา่ตอบแทนเป็นคา่เบีย้ประชมุส าหรับการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในแตล่ะ
ครัง้ โดย 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 44,000 บาทตอ่ครัง้ 
   กรรมการตรวจสอบ  33,000 บาทตอ่ครัง้ 

ทัง้นี ้หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวเป็นส่วน
เพ่ิมเติมจากคา่จ้างปกติท่ีกรรมการแตล่ะท่านได้รับ  

  โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

  นางสาววีณา อปุค า ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน 

  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 235,502,697 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   



 มต ิ อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีเสนอมาทุกประการ โดยให้มีผล
ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

 

 

เห็นด้วย 235,502,797 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

    

    

วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

นางสาววีณา อุปค า รายงานต่อท่ีประชุมว่า โดยการเสนอแนะและพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว  มีความเห็นว่าควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวฒัน์ เหมชะญาติ ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7049 และ/หรือ นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเซ่า ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9552 แห่งบริษัท MAZARS 
LIMITED เป็นผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบ สอบทาน จัดท า และแสดง
ความเห็นในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้บริษัท MAZARS LIMITED เป็นผู้มีอ านาจจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท MAZARS 
LIMITED ท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ โดยก าหนดค่า
สอบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 3,100,000 บาท  (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) (ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นเงิน 
2,743,125 บาท) 

 
ทัง้นี ้นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวฒัน์ เหมชะญาติ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7049 และ/หรือ นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเซ่า ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9552  แห่งบริษัท 
MAZARS LIMITED เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  เน่ืองจากเป็นผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสม  มีความเป็นอิสระ  ไม่มีส่วนได้เสียหรือ
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคล
ดงักลา่ว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด  และผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาได้ท า
หน้าท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี 



 

  นางสาววีณา อุปค า ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 
2564 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน 

  ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

  มต ิ อนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 ตามท่ีเสนอมาทุกประการ โดย
มีคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย 235,502,797 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง  

 
 

 
 

 

    

วาระที่ 8  พจิารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 4 และ ข้อ 27 

 นางสาววีณา อปุค า ได้ชีแ้จงว่าเน่ืองจากบริษัทยงัไม่ได้ด าเนินการแก้ไขข้อบงัคบับริษัท ข้อ  4 ท่ีก าหนดมลูค่า
หุ้นจากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น และยงัไม่ได้มีการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทข้อ 27 เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรา 100 
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 จงึเห็นควรให้แก้ไขข้อบงัคบับริษัท ข้อ 4 และ ข้อ 27 จากเดิมเป็น ดงันี ้

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัมีมลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท และเป็นหุ้นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น  
ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม  

ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนีใ้ห้
คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง  ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง
เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 



 
ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกฎหมายก าหนด ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิด
จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท  

 
  นางสาววีณา อปุค า ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน 

  ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

  มต ิ อนมุตัิให้แก้ไขข้อบงัคบับริษัท ข้อ 4 และ ข้อ 27 ตามท่ีเสนอมาทกุประการ โดยมีคะแนนเสียง ดงันี ้

 

เห็นด้วย 235,502,797 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง  

 
 

 
 

วาระที่ 9.  พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 130,325 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
256,634,061.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
256,503,736.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 207,242,702 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยัง
ไม่ได้จ าหน่ายของบริษัท จ านวน 260,650 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 
  นางสาววีณา อปุค า ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองจากในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (AS-W2) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2”) จ านวนไม่เกิน 
82,897,080 หน่วย แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยมีการจดัสรรในสดัสว่น 5 ตอ่ 1 ท าให้มีเศษหุ้นท่ีไม่ได้รับ
การจัดสรรอยู่ท่ี 260,650 หุ้น ดงันัน้ จึงมีความจ าเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 130,325 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 256,634,061.50 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 207,242,702 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 256,503,736.50 บาท ทุน
จดทะเบียนช าระแล้ว 207,242,702 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายของบริษัท จ านวน 260,650 หุ้น มลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน  
 



 
  ปัจจบุนั บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียน หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 
4 ดงันี ้
“ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน 256,634,061.50 บาท (สองร้อยห้าสิบหกล้านหกแสนสามหมื่นสี่พนัหกสิบเอด็บาทห้าสิบ

สตางค์) 
 ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 210,807,612.00 บาท (สองร้อยสิบล้านแปดแสนเจ็ดพนัหกร้อยสบิสองบาท) 

แบ่งออกเป็น 513,007,473 หุ้น (ห้าร้อยสิบสามล้านเจ็ดพนัสีร้่อยเจ็ดสิบสามหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 
โดยแยกออกเป็น:  

 หุ้นสามญั 513,007,473 หุ้น  (ห้าร้อยสิบสามล้านเจ็ดพนัสีร้่อยเจ็ดสิบสามหุ้น)  
หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-)” 

 
ทัง้นี ้ภายหลงัจากการลดทนุจดทะเบียน หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ของบริษัท จะเป็นดงันี ้ 

“ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน 256,503,736.50 บาท  (สองร้อยห้าสิบหกล้านห้าแสนสามพนัเจ็ดร้อยสามสิบหกบาท
ห้าสิบสตางค์) 

 ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 210,807,612.00 บาท (สองร้อยสิบล้านแปดแสนเจ็ดพนัหกร้อยสบิสองบาท) 
แบ่งออกเป็น 513,007,473      หุ้น  (ห้าร้อยสิบสามล้านเจ็ดพนัสีร้่อยเจ็ดสิบสามหุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  (ห้าสิบสตางค์) 
โดยแยกออกเป็น:  

 หุ้นสามญั 513,007,473      หุ้น   (ห้าร้อยสิบสามล้านเจ็ดพนัสีร้่อยเจ็ดสิบสามหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ       -                   หุ้น  (-)” 

ทัง้นี ้ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทจะมีส่วนต่างระหว่างทุนจดทะเบียน และทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 45,696,124.50 บาท คิดเป็นจ านวน 91,392,249 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึง่เกิดจาก 

 
1. ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (AS-WB) ท่ียงัไม่ได้ถูกใช้สิทธิจ านวน 8,755,819 หน่วย คิด

เป็นทนุจดทะเบียนท่ียงัไมช่ าระ 8,755,819 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนส่วนต่างท่ี
ยงัไมไ่ด้ช าระอีก 4,377,909.50 บาท และ 

2. บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (AS-W2) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2”) 
จ านวน 82,636,430 หน่วย คิดเป็นทนุจดทะเบียนท่ียงัไมช่ าระ 82,636,430 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.50 คิดเป็นทนุสว่นตา่งท่ียงัไมไ่ด้ช าระอีก 41,318,215 บาท  

ทัง้นี ้บริษัทจะท าการจดทะเบียนเพ่ิมทนุช าระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั เมื่อมีการใช้สิทธิแปลง
สภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (AS-WB)  และ ใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท เอเชีย



ซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (AS-W2) ของผู้ ถือหุ้นในคราวตอ่ไป 
นางสาววีณา อปุค า ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 130,325 บาท โดยการตดั

หุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายของบริษัท และอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการลดทนุจดทะเบียน และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน 

 
  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

  มต ิ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 130,325 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 256,634,061.50 บาท ทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 256,503,736.50 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 207,242,702 บาท 
โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายของบริษัท จ านวน 260,650 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมตัิการ
แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

 
 
เห็นด้วย 235,502,797 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

    

     
วาระที่ 10  พจิารณาเร่ืองอื่นๆ  
  นางสาวีณา อปุค า ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ก่อนวนันดัประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ หวัข้อ 
หรือ เร่ืองอื่น ๆ ที่จะให้พิจารณา รวมถงึเปิดโอกาสให้เสนอรายช่ือบคุคลอื่น เพ่ือพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทน
กรรมการท่ีจะพ้นวาระในครัง้นี ้ แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดเพ่ือพิจารณา จงึได้สอบถาม และ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอหรือ
สอบถามเพ่ิมเติมอีกครัง้ 

  ไม่มีผู้ ถือหุ้น เสนอเร่ืองหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

  นางสาววีณา อปุค า ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

  ได้มีผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวแนวโน้มของรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซึง่นาย
กิตติพงศ์ พฤกษอรุณ กรรมการ กรรมการผู้จดัการ และประธานในท่ีประชมุ ได้เป็นผู้ ชีแ้จงวา่ปัจจบุนับริษัทยงัไม่ได้รับผลกระทบ
ใดๆจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับแผนการเปิดเกมใหม่ในปี 2564 
นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ กรรมการ กรรมการผู้จดัการ และประธานในท่ีประชุม ชีแ้จงว่าบริษัทได้เข้าท าสญัญากบัเจ้าของเกม 
และได้เตรียมตวัท่ีจะเปิดเกมใหมใ่นปี 2564 ทัง้ในสว่นของเกมมือถือ และเกมพีซี โดยคาดว่าจะค่อยๆทยอยเปิดเกมทุกไตรมาส 



บริษัทมัน่ใจวา่จะสามารถเปิดเกมมือถือและสร้างรายได้ได้มากขึน้ในปี 2564 

 เม่ือไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และ กลา่วปิดประชมุ เวลา 15.45 น. 

 

          
 

         (นายกิตติพงศ์ พฤษอรุณ) 
   ประธานท่ีประชมุ     

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


