
วนัท่ี  21 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
เร่ือง เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 2. รายงานประจ าปี 2564 

3. ข้อมลูของกรรมการท่ีเสนอให้เลือกตัง้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ และนิยามกรรมการอิสระ 
4. หลกัการและเหตผุลประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุตา่ง ๆ 
5. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 
7. หนงัสือมอบฉนัทะ  
8. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) ซึง่จัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 1 (AS-
WB)  

9. การยืนยันตวัตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-

AGM)  

10. คูม่ือการใช้งานระบบประชมุอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น 

11. ค าประกาศคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 

  ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม
พระราชก าหนดวา่ด้วยการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถงึกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการส่งเสริมในเร่ืองสิทธิของผู้ ถือหุ้น และการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  ตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และช่ือกรรมการเป็นการ  ล่วงหน้า โดยได้ประกาศ
หลกัเกณฑ์ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2565 

 
ส าหรับการประชุมครัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ิมเติม ตลอดจน ไม่ได้เสนอช่ือ

บุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงได้ก าหนดให้มีการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ 
ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

 
 

 



วาระที่ 1.  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 

พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยมีส าเนารายงานการประชุม
ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี2564 ประชุมเมื่อ
วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้บนัทึกถูกต้องครบถ้วนจึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 

วาระที่ 2.  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: บริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 และข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 
ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน

ของบริษัทประจ าปี 2564 
 
วาระที่ 3.  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ประจ าปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: บริษัทได้จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบ
บญัชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข รายละเอียดตามท่ีปรากฏ
อยู่ในรายงานประจ าปีตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ประจ าปี 2564 ดงักลา่ว 

 
 
วาระที่ 4.  พจิารณาการจัดสรรก าไรสุทธิ และการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามน โยบายจ่ าย เ งิ น ปันผลของบ ริ ษัท ฯ  ก าหนด ใ ห้จ่ า ย เ งิ น ปันผล ไม่ น้ อยกว่ า  
ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ ของก าไรสทุธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเหมาะสม ทัง้นี ้อตัรา
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึน้อยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสม
ภายใต้เง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้มติของ
คณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุม  
ผู้ ถือหุ้ น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมตัิให้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 



ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ได้มีมติอนุมติ
ให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษัทมีก าไรสทุธิประจ าปี 2564 เป็น
เงินจ านวน 420,258,446 บาท โดยได้จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นเงิน
จ านวน 19,468,663 บาท และจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท หรือคิดเป็น
จ านวนเงินประมาณ 306,822,869.90 บาท คิดเป็นสดัส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 
76.5 ของก าไรสุทธิของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล  
เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัท ทัง้นี ้เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนดไว้ แต่
เน่ืองจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ ถือหุ้น
แล้ว เมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท  คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 169,900,889.60 
บาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 
136,921,980.30 บาท ทัง้นี ้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 
14 มีนาคม 2565  และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 อย่างไรก็
ตาม มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูน าเสนอเพ่ือขออนุมตัิจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

 

วาระที่ 5. พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการ

ออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็
ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ี
สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  

  ส าหรับในปีนี ้บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจ านวน 2 ท่าน ได้แก่  
  1) นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ และ 
   2) พ.ต.อ.ญาณพล ยัง่ยืน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเป็น

กรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2565 
โดยเผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาเปิดโอกาสแล้ว ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือ
บคุคลเข้ามายงับริษัท 



  โดยรายละเอียดประวตัิของบคุคลทัง้ 2 ท่าน ปรากฏอยู่ในข้อมลูของกรรมการท่ีเสนอให้เลือกตัง้
กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมต่ามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  กระบวนการคัดเลือกผู้ ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา 
เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ 
(ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี)้ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ ตลอดจนมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ข้อบงัคบั
บริษัท หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และตามกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งทัง้ 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายกิตติพงศ์ 
พฤกษอรุณ และ  2) พ.ต.อ.ญาณพล ยัง่ยืน กลบัเข้าเป็นกรรมการและเข้าด ารงต าแหน่งเดิมอีก
วาระหนึ่ง โดย พ.ต.อ.ญาณพล ยัง่ยืน เป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้หลักการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

 

วาระที่ 6.  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 16 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบ

ของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตาม
ข้อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะอนุมัติซึ่งอาจก าหนดจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็
ได้  

คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ  โดย
ค านึงถึงปัจจัยต่างๆ และความเหมาะสมตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ได้แก่ ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในปี 2564 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทใน
ปัจจุบัน ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียง เห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบตาม ดงันี ้

 

 

 

 

 



1) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

  

2) คา่ตอบแทนอื่นๆ : ไมม่ีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี ้

หากกรรมการท่านใดเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวเป็น
ส่วนเพ่ิมเติมจากค่าจ้างปกติท่ีกรรมการแต่ละท่านได้รับ ทัง้นี ้ให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2565 ตามท่ีเสนอ 

 

วาระที่ 7.  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี

แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 
75/2561 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบญัชี ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรายใดปฎิบตัิหน้าท่ีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท
มาแล้ว 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าติดต่อกนัหรือไม่ บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายนัน้เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจาณาผลการปฎิบัติงานของผู้สอบบญัชี บริษัท มาซาร์ส จ ากดั ท่ี
ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีและมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นท่ียอมรับ อีกทัง้มีความเข้าใจธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ซึง่จะท าให้งานตรวจสอบบัญชีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตวั และมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบจึงคดัเลือกผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2565 และ

ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

กรรมการบริษัท บาท/คน บาท/คน 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

35,000 
25,000 

33,000 
22,000 

เบีย้ประชุม ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

กรรมการตรวจสอบ บาท/คน/ครัง้ บาท/คน/ครัง้ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

50,000 
35,000 

44,000 
33,000 



เสนอคณะกรรมการพิจารณาน าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและ
ก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1) ช่ือและส านักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจาก บริษัท มาซาร์ส จ ากัด  

คนใดคนหนึง่ดงัมีรายนามดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2565 
นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6941 และ/หรือ 
 นางสาววรรณวฒัน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7049 
ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาได้ท าหน้าท่ีผู้ สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 4 ปี 
โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ มีอ านาจตรวจสอบ สอบทาน จดัท า และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้น ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ี
ได้ให้บริษัท มาซาร์ส จ ากัด เป็นผู้มีอ านาจจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มา
ซาร์ส จ ากดั ท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทนได้  

2) ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นเงินจ านวน 3,150,000 บาท (ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 

เป็นเงิน 3,100,000 บาท) โดยไมม่ีคา่บริการอื่นๆ 

3) ความสัมพัน ธ์กับ ริษัท  ผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือท่ี เสนอมานัน้  ไม่มีส่วนได้เสีย หรือ

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี

อย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด  

4) การให้บริการบริษัทอื่น บริษัท มาซาร์ส จ ากดั มีผู้สอบบัญชีซึง่เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีและลง

นามในงบการเงินประจ าปี 2565 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้น

อยู่ รวมจ านวน 4 บริษัท 

ทัง้นี ้หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ ขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นมอบอ านาจให้
คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณาก าหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 ตามท่ีเสนอ 

 
วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัท
ย่อย ครัง้ที่ 1 (AS-WB) โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออก 



ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ า ปี 2563 วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้มีมติอนุมตัิให้ออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึง่
จดัสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 1 (AS-WB) 
จ านวน 20,493,850 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 8 
เน่ืองจากประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง  การเสนอขายหลกัทรัพย์
ท่ีออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน (ฉบบัประมวล) ข้อ 13 ก าหนดให้ ในกรณีเป็นการจดัสรร
หลกัทรัพย์แปลงสภาพให้แก่กรรมการไม่ว่าจ านวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่พนักงานรายใดอนั
เป็นผลให้พนกังานรายนัน้จะได้รับจดัสรรหลกัทรัพย์รวมแล้วเป็นจ านวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนหลักทรัพย์ทัง้หมดท่ีเสนอขายก่อนการจัดสรรหลกัทรัพย์แปลงสภาพ บริษัทต้องเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขอมติอนมุตัิให้บริษัทน าหลกัทรัพย์แปลงสภาพมาจดัสรรให้แก่กรรมการหรือ
พนกังานรายท่ีจะได้รับการจดัสรร 
คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ี
จะซือ้หุ้ นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 1 (AS-WB) เป็นจ านวน
เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหลกัทรัพย์ทัง้หมดท่ีเสนอขายก่อนการจัดสรรหลกัทรัพย์แปลง
สภาพ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

 

รายช่ือ 

 
 

ต าแหน่ง 

จ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีได้รับ
จดัสรรทัง้หมด 

(หน่วย) 

คิดเป็นร้อยละ% ของ
จ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิทัง้หมดท่ีออก 

นายปราโมทย์  
สดุจิตพร 

ประธานกรรมการ 1,101,735 5.38% 

MR. UNG CHEK 
WAI GERRY 

ผู้บริหารสงูสดุสายงานบญัชี
และการเงิน 

1,101,734 5.38% 

Mr. Quach Dong 
Quang 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
กลุม่ธุรกิจเกมออนไลน์ 

(เพลย์พาร์ค) 

1,101,734 5.38% 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้จัดสรรใบส าคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรร
ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 1 (AS-WB) เป็น
จ านวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหลกัทรัพย์ทัง้หมดท่ีเสนอขายก่อนการจัดสรรหลกัทรัพย์



แปลงสภาพ ให้แก่ นายปราโมทย์ สดุจิตพร MR. UNG CHEK WAI GERRY และ Mr. Quach 
Dong Quang 

 

วาระที่ 9   พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
 บริษัทได้จดัท ารายละเอียดหลกัการและเหตผุล เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมตัิวาระต่าง ๆ ข้างต้น ดงัปรากฏในสิ่งท่ี
ส่งมาด้วย 4 และส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมีข้อจ ากัดในการอ่านข้อมูลรายงานประจ าปี 2564 จาก QR Code โปรดติดต่อขอรับ
เอกสารรายงานประจ าปี 2564 ได้ท่ีเลขานกุารบริษัท หรือหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 บริษัทมี
ความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ียังคงมีผู้ ติดเชือ้อย่างต่อเน่ือง บริษัทจึงก าหนดให้การประชุมจัดขึน้ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-AGM) โดยผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคบัของบริษัทในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 5  

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษั ทท่ี 
https://investor.asiasoft.net/th/meeting/shareholders-meeting ตัง้แต่วนัท่ี 21 มีนาคม 2565 บริษัทขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้น 
และ/หรือผู้ รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาการยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2565 ผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 9 และ คูม่ือการใช้งานระบบประชมุอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น สิ่งท่ีสง่มาด้วย 10 

โดยผู้ ถือหุ้นบุคคลธรรมดาท่ีประสงค์จะใช้บตัรประจ าตวัประชาชนในการยืนยนัตวัตน สามารถลงทะเบียนเพ่ือยืนยัน
ตวัตนในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ได้ในระหว่างวนัท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 08:00 น. ถึงวนัท่ี 22 
เมษายน 2565 เวลา 12:00 น ท่ี 
URL: 
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=9iktQrNPMOfOzW0DE66ye8tBXugZ%2fDYgnlJq00qhQXCfAAL
2oyLqyQ%3d%3d 
 

ส าหรับผู้ ถือหุ้ นบุคคลธรรมดาท่ีประสงค์จะใช้ เอกสารอื่นในการยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง หรือ  
ผู้ ถือหุ้นนิติบุคคล หรือผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนผู้ ถือหุ้น โปรดจดัส่งเอกสารยืนยนัตวัตน
พร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ (ในกรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ) ดงัรายละเอียดปรากฏตามเอกสารการยืนยนัตวัตน และวิธีการเข้าร่วม
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งท่ีสง่มาด้วย 9  มาท่ีฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอเชีย
ซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามค าแหง ชัน้ 18 ห้องเลขท่ี 3-8 ถนน
พระราม 9 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ E-mail : weena@playpark.com ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 
2565 ทัง้นี ้เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามข้อมลู ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) แล้ว ระบบจะส่งช่ือ

https://investor.asiasoft.net/th/meeting/shareholders-meeting
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=9iktQrNPMOfOzW0DE66ye8tBXugZ%2fDYgnlJq00qhQXCfAAL2oyLqyQ%3d%3d
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=9iktQrNPMOfOzW0DE66ye8tBXugZ%2fDYgnlJq00qhQXCfAAL2oyLqyQ%3d%3d
mailto:weena@playpark.com


ผู้ใช้(Username) และรหสัผ่าน (Password) ไปยงัอีเมล์ท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะได้สง่มาแจ้งบริษัทเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบ
ฉนัทะลงช่ือเข้าใช้ระบบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E- AGM) อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้น
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชมุผ่านระบบด้วยตนเอง 

 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กบั นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขนัติวงศ์ ประธานกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบ
ฉันทะในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 โดยผู้ ถือหุ้นสามารถส่งหนงัสือมอบฉันทะฉบบัลงนามติด
อากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดงัรายละเอียดปรากฏตามเอกสารการยืนยนัตวัตน และวิธีการเข้า
ร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งท่ีสง่มาด้วย 9   ฝ่ายเลขานกุารบริษัท บริษัท เอเชีย
ซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามค าแหง ชัน้ 18 ห้องเลขท่ี 3-8 ถนน
พระราม 9 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ E-mail : weena@playpark.com ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 
2565 

 
ในการจดัประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วน

บคุคลของผู้ ถือหุ้น เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎหมายก าหนดและเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือ
หุ้น ซึง่เป็นไปตามค าประกาศคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 สิ่งท่ีสง่มาด้วย 11 

   
 
          ขอแสดงความนบัถือ 

                                                     
                                                                                  

 
                             (นายปราโมทย์ สดุจิตพร) 
                                              ประธานกรรมการ  
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