วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565
เรื่ อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้ วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
2. รายงานประจาปี 2564
3. ข้ อมูลของกรรมการที่เสนอให้ เลือกตังกลั
้ บเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ และนิยามกรรมการอิสระ
4. หลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ
5. ข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. รายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) ซึง่ จัดสรรให้ แก่คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (ASWB)
9. การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EAGM)
10. คูม่ ือการใช้ งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. คาประกาศคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565

ด้ วยคณะกรรมการของบริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีมติให้ จัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม
พระราชกาหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มในเรื่ องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทได้ ให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อกรรมการเป็ นการ ล่วงหน้ า โดยได้ ประกาศ
หลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
สาหรับการประชุมครัง้ นี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ตลอดจน ไม่ได้ เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงได้ กาหนดให้ มีการพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1.
พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:
บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน
พ.ศ. 2564 เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยมีสาเนารายงานการประชุม
ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ประชุมเมื่อ
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้ บนั ทึกถูกต้ องครบถ้ วนจึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2.
รั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2564
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:
บริ ษัท ได้ จัดท ารายงานผลการดาเนิ น งานของบริ ษั ท ประจ าปี 2564 และข้ อ มูล ส าคัญ อื่ น ๆ
รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทประจาปี 2564
วาระที่ 3.

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
ประจาปี 2564
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:
บริ ษัทได้ จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แล้ วเสร็ จ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทได้ ตรวจสอบแล้ วได้ แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดตามที่ปรากฏ
อยู่ในรายงานประจาปี ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี 2564 ดังกล่าว

วาระที่ 4.
พิจารณาการจัดสรรกาไรสุทธิ และการจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2564
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: ตาม น โย บ าย จ่ าย เ งิ น ปั น ผล ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ก าห น ด ใ ห้ จ่ าย เ งิ น ปั น ผ ล ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
ร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ของกาไรสุทธิของแต่ละบริ ษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษัท) หลังหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคล สารองตามกฎหมาย และสารองอื่นๆ ที่จาเป็ นและเหมาะสม ทัง้ นี ้ อัตรา
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึน้ อยู่กับความจาเป็ นและความเหมาะสม
ภายใต้ เงื่อนไขที่การดาเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ มติของ
คณะกรรมการบริ ษัทที่ อนุมัติให้ จ่ายเงิ นปั นผลจะต้ องถูกนาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ ประชุม
ผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิให้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้ มีมติอนุมติ
ให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปั นผล เนื่องจากบริ ษัทมีกาไรสุทธิประจาปี 2564 เป็ น
เงิ นจานวน 420,258,446 บาท โดยได้ จัดสรรกาไรสุทธิ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายเป็ นเงิ น
จานวน 19,468,663 บาท และจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท หรื อคิดเป็ น
จานวนเงินประมาณ 306,822,869.90 บาท คิดเป็ นสัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลประมาณร้ อยละ
76.5 ของกาไรสุท ธิ ของบริ ษัท (ตามงบการเงิ นเฉพาะบริ ษัท) หลังหักภาษี เงิ นได้ นิติบุคคล
เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองอื่น ๆ ที่จาเป็ น ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลของบริ ษั ท ทัง้ นี ้ เงิ น ปั น ผลจะถู ก หัก ภาษี ณ ที่ จ่ า ยตามอัต ราที่ ก ฎหมายก าหนดไว้ แต่
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแก่ผ้ ถู ือหุ้น
แล้ ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 169,900,889.60
บาท คงเหลือเงินปั นผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็ นเงินทัง้ สิ ้น
136,921,980.30 บาท ทังนี
้ ้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับปั นผล (Record Date) ในวันที่
14 มีนาคม 2565 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 อย่างไรก็
ตาม มติของคณะกรรมการบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องถูกนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564
วาระที่ 5.
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 15 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการ
ออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็
ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่
สองภายหลัง จดทะเบี ย นบริ ษั ท นัน้ ให้ จับ สลากกัน ว่ า ผู้ ใ ดจะออก ส่ ว นปี ห ลัง ๆ ต่ อ ไป ให้
กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
สาหรับในปี นี ้ บริ ษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจานวน 2 ท่าน ได้ แก่
1) นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุ ณ กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ และ
2) พ.ต.อ.ญาณพล ยัง่ ยืน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเป็ น
กรรมการบริ ษัท เป็ นการล่วงหน้ า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565
โดยเผยแพร่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริ ษัท ซึ่งเมื่อครบกาหนดระยะเวลาเปิ ดโอกาสแล้ ว ปรากฎว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ
บุคคลเข้ ามายังบริ ษัท

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทัง้ 2 ท่าน ปรากฏอยู่ในข้ อมูลของกรรมการที่เสนอให้ เลือกตัง้
กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3
ความเห็นของคณะกรรมการ: กระบวนการคัดเลื อกผู้ด ารงต าแหน่ งกรรมการของบริ ษัท ไม่ไ ด้ ผ่ านคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจากปั จจุบันบริ ษัทยังไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
(ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในระเบียบวาระนี)้ ได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ
โดยค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมด้ า นคุณ วุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญ ตลอดจนมี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ข้ อบังคับ
บริ ษัท หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งทัง้ 2 ท่าน ได้ แก่ 1) นายกิตติพงศ์
พฤกษอรุ ณ และ 2) พ.ต.อ.ญาณพล ยัง่ ยืน กลับเข้ าเป็ นกรรมการและเข้ าดารงตาแหน่งเดิมอีก
วาระหนึ่ง โดย พ.ต.อ.ญาณพล ยัง่ ยืน เป็ นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท
ซึ่งสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ องรวมทัง้ หลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
วาระที่ 6.
พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 16 กาหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปแบบ
ของเงิ น รางวัล เบี ย้ ประชุม บ าเหน็ จ โบนัส หรื อ ผลประโยชน์ ตอบแทนในลัก ษณะอื่ น ตาม
ข้ อ บั ง คับ หรื อ ตามที่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น จะอนุ มัติ ซึ่ง อาจก าหนดจ านวนแน่ น อนหรื อ วางเป็ น
หลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรื อจะให้ มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็
ได้
คณะกรรมการได้ พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบ โดย
คานึง ถึงปั จ จัย ต่ างๆ และความเหมาะสมตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ได้ แ ก่ ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2564 สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทใน
ปั จ จุบัน ภาระหน้ าที่ ความรั บ ผิ ดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงเปรี ยบเที ย บข้ อมูลการจ่ าย
ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อใกล้ เคียง เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบตาม ดังนี ้

1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนรายเดือน

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2564

กรรมการบริษัท

บาท/คน
35,000
25,000

บาท/คน
33,000
22,000

เบีย้ ประชุม

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2564

กรรมการตรวจสอบ

บาท/คน/ครั ง้

บาท/คน/ครั ง้

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

50,000
35,000

44,000
33,000

ประธานกรรมการ
กรรมการ

2) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี ้
หากกรรมการท่านใดเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท ก็ให้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็ น
ส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้ างปกติที่กรรมการแต่ละท่านได้ รับ ทังนี
้ ้ ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2565 เป็ นต้ นไป
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบประจาปี 2565 ตามที่เสนอ
วาระที่ 7.
พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2565
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:
เพื่อให้ เป็ นไปตาม พรบ.บริ ษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี
แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ของบริ ษัททุกปี โดยการแต่งตัง้ ผู้สอบ
บัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
75/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์ กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรายใดปฎิบตั ิหน้ าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
มาแล้ ว 7 รอบปี บญ
ั ชีไม่ว่าติดต่อกันหรื อไม่ บริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายนันเป็
้ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจาณาผลการปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชี บริ ษัท มาซาร์ ส จากัด ที่
ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีและมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับ อีกทังมี
้ ความเข้ าใจธุรกิจของ
กลุ่มบริ ษัทเป็ นอย่างดี ซึง่ จะทาให้ งานตรวจสอบบัญชีเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ ว คล่องตัว และมี
ประสิทธิ ภาพ คณะกรรมการตรวจสอบจึงคัดเลือกผู้สอบบัญชีสาหรั บรอบปี บัญชี 2565 และ

เสนอคณะกรรมการพิจารณานาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและ
กาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1) ชื่อและสานักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท มาซาร์ ส จากัด
คนใดคนหนึง่ ดังมีรายนามดังต่อไปนี ้เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2565
นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรื อ
นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049
ทัง้ นี ้ ผู้ ส อบบัญ ชี ต ามรายชื่ อ ที่ เ สนอมาได้ ท าหน้ า ที่ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท มาแล้ ว เป็ น
ระยะเวลา 4 ปี
โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ มีอานาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทา และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษัท และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีตามรายนามข้ างต้ น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ให้ บริ ษัท มาซาร์ ส จากัด เป็ นผู้มีอานาจจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัท มา
ซาร์ ส จากัด ทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทแทนได้
2) ค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 เป็ นเงินจานวน 3,150,000 บาท (ค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
เป็ นเงิน 3,100,000 บาท) โดยไม่มีคา่ บริ การอื่นๆ
3) ความสั ม พั น ธ์ กั บ ริ ษั ท ผู้ สอบบั ญ ชี ต ามรายชื่ อ ที่ เ สนอมานั น้ ไม่ มี ส่ ว นได้ เสี ย หรื อ
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย และ/หรื อผู้บริ หาร และ/หรื อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่
อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
4) การให้ บริ การบริ ษัทอื่น บริ ษัท มาซาร์ ส จากัด มีผ้ สู อบบัญชีซงึ่ เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีและลง
นามในงบการเงินประจาปี 2565 ของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมค้ า และบริ ษัทร่ วมที่บริ ษัทถือหุ้น
อยู่ รวมจานวน 4 บริ ษัท
ทัง้ นี ้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชี ต ามปกติ ขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบอานาจให้
คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณากาหนดค่าใช้ จ่ายพิเศษเป็ นกรณี ๆ ไป
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิ จารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ ผู้สอบ
บัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 ตามที่เสนอ
วาระที่ 8.

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ จั ด สรรใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ ี จ ะซื อ้ หุ้ นสามั ญ ของ บริ ษั ท เอเชี ย ซอฟท์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้ แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่ อย ครั ง้ ที่ 1 (AS-WB) โดยมีกรรมการ ผู้บริ หาร และพนั กงานได้ รับจัดสรรเกินกว่ าร้ อยละ 5 ของ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ อี อก

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจา ปี 2563 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ซึง่
จัดสรรให้ แก่คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (AS-WB)
จานวน 20,493,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท รายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 8
เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน (ฉบับประมวล) ข้ อ 13 กาหนดให้ ในกรณีเป็ นการจัดสรร
หลักทรัพย์ แปลงสภาพให้ แก่กรรมการไม่ว่าจานวนเท่าใด หรื อจัดสรรให้ แก่พนักงานรายใดอัน
เป็ นผลให้ พนักงานรายนันจะได้
้
รับจัดสรรหลักทรัพย์รวมแล้ วเป็ นจานวนเกินกว่าร้ อยละ 5 ของ
จานวนหลักทรั พย์ ทัง้ หมดที่ เสนอขายก่อนการจัดสรรหลักทรั พย์ แปลงสภาพ บริ ษัทต้ องเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทนาหลักทรัพย์แปลงสภาพมาจัดสรรให้ แก่กรรมการหรื อ
พนักงานรายที่จะได้ รับการจัดสรร
คณะกรรมการเห็นควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ จดั สรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่
จะซื อ้ หุ้ น สามัญ ของ บริ ษั ท เอเชี ย ซอฟท์ คอร์ ป อเรชั่ น จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ ง จั ด สรรให้ แก่
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (AS-WB) เป็ นจานวน
เกินกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนหลักทรั พย์ ทงั ้ หมดที่เสนอขายก่อนการจัดสรรหลักทรั พย์ แปลง
สภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

รายชื่อ
นายปราโมทย์
สุดจิตพร
MR. UNG CHEK
WAI GERRY
Mr. Quach Dong
Quang

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
ผู้บริ หารสูงสุดสายงานบัญชี
และการเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กลุม่ ธุรกิจเกมออนไลน์
(เพลย์พาร์ ค)

จานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ได้ รับ
จัดสรรทังหมด
้
(หน่วย)
1,101,735

คิดเป็ นร้ อยละ% ของ
จานวนใบสาคัญแสดง
สิทธิทงหมดที
ั้
่ออก

1,101,734

5.38%

1,101,734

5.38%

5.38%

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้ จัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของ บริ ษัท เอเชี ยซอฟท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรร
ให้ แก่คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครั ง้ ที่ 1 (AS-WB) เป็ น
จานวนเกินกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนหลักทรั พย์ ทงหมดที
ั้
่เสนอขายก่อนการจัดสรรหลักทรั พย์

แปลงสภาพ ให้ แก่ นายปราโมทย์ สุดจิตพร MR. UNG CHEK WAI GERRY และ Mr. Quach
Dong Quang
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

บริ ษัทได้ จดั ทารายละเอียดหลักการและเหตุผล เพื่อประกอบการพิ จารณาอนุมตั ิวาระต่าง ๆ ข้ างต้ น ดังปรากฏในสิ่งที่
ส่งมาด้ วย 4 และสาหรั บผู้ถือหุ้นที่มีข้อจากัดในการอ่านข้ อมูลรายงานประจาปี 2564 จาก QR Code โปรดติดต่อขอรั บ
เอกสารรายงานประจาปี 2564 ได้ ที่เลขานุการบริ ษัท หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 บริ ษัทมี
ความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภั ยของผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกท่าน ภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ
ไวรั สโคโรน่า 2019 ที่ ยังคงมีผ้ ูติดเชื อ้ อย่างต่อเนื่ อง บริ ษัทจึงกาหนดให้ การประชุมจัดขึน้ ในรู ปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์
(E-AGM) โดยผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยบริ ษัทจะดาเนินการประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 5
อนึ่ ง บริ ษั ท ได้ เ ผยแพร่ ห นัง สื อเชิ ญ ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น พร้ อมเอกสารประกอบการประชุ ม ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ทที่
https://investor.asiasoft.net/th/meeting/shareholders-meeting ตังแต่
้ วนั ที่ 21 มีนาคม 2565 บริ ษัทขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้น
และ/หรื อผู้รับ มอบฉันทะ กรุ ณาศึกษาการยื น ยันตัวตน และวิธี ก ารเข้ าร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 9 และ คูม่ ือการใช้ งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการ
ประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งที่สง่ มาด้ วย 10
โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้ บตั รประจาตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยัน
ตัวตนในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ได้ ในระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 22
เมษายน 2565 เวลา 12:00 น ที่
URL:
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=9iktQrNPMOfOzW0DE66ye8tBXugZ%2fDYgnlJq00qhQXCfAAL
2oyLqyQ%3d%3d
ส าหรั บ ผู้ ถื อ หุ้ นบุ ค คลธรรมดาที่ ป ระสงค์ จ ะใช้ เอกสารอื่ น ในการยื น ยั น ตั ว ตน เช่ น หนั ง สื อ เดิ น ทาง หรื อ
ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล หรื อผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น โปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน
พร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารการยืนยันตัวตน และวิธีการเข้ าร่ วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่สง่ มาด้ วย 9 มาที่ฝ่ายเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท เอเชีย
ซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามคาแหง ชัน้ 18 ห้ องเลขที่ 3-8 ถนน
พระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 หรื อ E-mail : weena@playpark.com ภายในวันที่ 20 เมษายน
2565 ทังนี
้ ้ เมื่อบริ ษัทได้ ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้ อมูล ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ ว ระบบจะส่งชื่อ

ผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมล์ที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะได้ สง่ มาแจ้ งบริ ษัทเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้มอบ
ฉันทะลงชื่อเข้ าใช้ ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) อย่างไรก็ตาม บริ ษัทขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้น
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทแทนการเข้ าร่ วมประชุมผ่านระบบด้ วยตนเอง
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กบั นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขนั ติวงศ์ ประธานกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบ
ฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามติด
อากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารการยืนยันตัวตน และวิธีการเข้ า
ร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่สง่ มาด้ วย 9 ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท เอเชีย
ซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามคาแหง ชัน้ 18 ห้ องเลขที่ 3-8 ถนน
พระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 หรื อ E-mail : weena@playpark.com ภายในวันที่ 20 เมษายน
2565
ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริ ษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วน
บุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายกาหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้ บริ การแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือ
หุ้น ซึง่ เป็ นไปตามคาประกาศคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 สิ่งที่สง่ มาด้ วย 11

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ สุดจิตพร)
ประธานกรรมการ

