
 

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
ของ 

บริษทั เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

วนั เวลา และสถานท่ีจดัประชมุ 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของ บรษิทั เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 

ประชุมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ผ่าน
ระบบ DAP e-Shareholder Meeting 
 

ก่อนเขา้สูก่ารประชุม นางสาววณีา อุปค า เลขานุการบรษิทั ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั
ทีเ่ขา้ร่วมประชุม ดงันี้ 
 
รายนามกรรมการผูเ้ข้ารว่มประชุม 

1. นายปราโมทย ์สดุจติพร  ประธานกรรมการ 

2. นายกติตพิงศ ์พฤกษอรุณ  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายเฉลมิพงษ์ จติตข์นัตวิงศ ์ กรรมการอสิระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นางมลฤด ีสขุพนัธรชัต ์  กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

5. พนัต ารวจเอกญาณพล ยัง่ยนื กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

คดิเป็นสดัสว่นกรรมการเขา้ร่วมประชุมรอ้ยละ 100 (บรษิทัมไิดม้คีณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ) 

รายนามผูบ้ริหารท่ีเข้ารว่มประชุม 

1. MR. UNG CHEK WAI GERRY Chief Financial Officer (CFO) 
2. นายชวนินทร ์ตรถีาวรยนืยง ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

ผูส้อบบญัชี รายนามผูแ้ทนจาก บริษทั มาซารส์ จ ากดั 

1. นายสมภพ ผลประสาร 

2. นางสาวนฤมล วศิษิฎปั์ญญา 
3. นางสาวชลกิา เพชรวสิยั 

ทนายความ นักกฎหมายจากภายนอก 

นางสาวสกุานดา ล ามะนา 

 
นางสาววณีา อุปค า ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวนันี้มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองจ านวน 29 ราย  

นับจ านวนหุน้ 7,516,582 หุน้ และโดยการมอบฉันทะจ านวน 116 ราย นับจ านวนหุน้ 269,567,860 หุน้ ดงันัน้ รวม
จ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมได ้145 ราย นบัจ านวนหุน้ทัง้หมดได ้277,084,342 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 60.7 ของหุน้ที่
ช าระแลว้ของบรษิทัจ านวน 456,406,601 หุน้ ซึง่ไม่น้อยกว่า 25 คน และเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้
ทัง้หมดจงึครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั และขอเชญิ คุณปราโมทย ์สุดจติพร ประธานกรรมการ และ 
ประธานในทีป่ระชุมกล่าวเปิดการประชุม 



 นายปราโมทย ์สดุจติพร แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ส าหรบัปีทีผ่่านมาถอืว่าเป็นปีทีม่คีวามทา้ทายของบรษิทั แต่ดว้ย
แผนงานที่ด ีและการปรบัเปลีย่นรูปแบบการท างานท าให้ผลประกอบการในปีทีผ่่านเป็นไปได้ดว้ยดี และหวงัว่าในปี
หน้าบริษัทจะมีโอกาสใหม่ๆ ส าหรบัการประกอบธุรกจิมากขึน้ โดยขอเปิดการประชุมและให้เลขานุการด าเนินการ
ประชุมต่อไป 

นางสาววณีา อุปค า ไดแ้นะน าวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนต่อทีป่ระชุมว่า ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหหุ้น้หนึ่ง
หุน้มเีสยีงหนึ่งเสยีง หากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง ในวาระใด โปรดกดปุ่ ม ไม่เหน็ดว้ย 
หรอื งดออกเสยีงในวาระนัน้ ในการนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ บรษิทัฯ จะหกัคะแนนทีไ่ม่เหน็ดว้ย และ งดออกเสยีง 
ออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของการประชุมในวาระนัน้ๆ กรณีทีผู่ถ้ือหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ ไม่ไดก้ดปุ่ มไม่เหน็ดว้ย 
และ งดออกเสยีง บรษิทัฯ จะถอืว่าผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมมีตอินุมตัวิาระทีน่ าเสนอ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ท าหนังสอื
มอบฉันทะให้กบักรรมการอสิระของบรษิทัฯ หรอืผู้อื่นเขา้ร่วมประชุม ซึ่งผูถ้ือหุน้ไดอ้อกเสยีง  ลงคะแนนล่วงหน้าใน
หนงัสอืมอบฉนัทะแลว้ บรษิทัฯ ไดท้ าการบนัทกึคะแนนเสยีงตามทีผู่ถ้อืหุน้ก าหนดไวล่้วงหน้าแลว้ 

ส าหรบัวธิกีารสง่ค าถาม หากผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะท่านใดประสงคจ์ะสอบถามหรอืแสดงความเหน็ ขอให้
สอบถามในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ หากเป็นค าถามทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ ขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะ
สอบถามในวาระที่ 9 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถาม กรุณาพิมพ ์ 
“สง่ค าถาม” เขา้มาในระบบDAP e-Shareholder Meeting  เลขานุการทีป่ระชุมจะท าการอ่านค าถามของท่านในแต่ละ
วาระ โดยประธานในทีป่ระชุม หรอืคณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูต้อบค าถามของท่านผูถ้อืหุน้  

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุม และชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยได้
ประกาศหลกัเกณฑ์ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2565 โดยไม่ม ี
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ตลอดจนไม่ได้เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการบรษิทัแต่อย่างใด จงึขอด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้  

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 

 นางสาววีณา อปุค า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564  
ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2564 ตามรายละเอยีดในเอกสารทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสอื
เชญิประชุมก่อนการประชุมแลว้ โดยมสีาระส าคญัของรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 สรุปไดด้งันี้ 
 

วาระที ่1 รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 
วาระที ่2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2563 
วาระที ่3 อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีประจ าปี 2563 
วาระที ่4 อนุมตัจิดัสรรก าไรสทุธ ิและการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
วาระที ่5 อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 
วาระที ่6 อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ 
วาระที ่7 อนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2564 
วาระที ่8 อนุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 4 และ ขอ้ 27 
วาระที ่9 อนุมตัลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 130,325 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 256,634,061.50
บาท ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 256,503,736.50 บาท ทุนจดทะเบยีน
ช าระแลว้207,242,702 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบยีนทีย่งัไม่ไดจ้ าหน่ายของบรษิัท จ านวน 260,650 หุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว้ หุน้ละ 0.50 บาท และอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทั เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 



 
 นางสาววณีา อุปค า ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ก่อนการออกเสยีงลงคะแนน แต่ปรากฎว่าไม่มี
ผูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ 
 
 ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตขิองผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 
มติ รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2564 ประชุมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมี
คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทด์งันี้ 

 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564 

 นางสาววีณา อุปค า แจ้งว่าบรษิัทได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและขอ้มูลส าคญัอื่นๆ ใน
รปูแบบของ QR Code และไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้  

 นายชวนินทร ์ตรถีาวรยนืยง ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ไดร้ายงานผลสรุปเกีย่วกบัการด าเนินงานของ
บรษิทัประจ าปี 2564 สรุปสาระส าคญั ดงันี้ 

 

 นางสาววณีา อุปค า ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ก่อนการออกเสยีงลงคะแนน แต่ปรากฎว่าไม่มี
ผูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ 
 
 ทีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2564  



วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ประจ าปี 2564 

 นายชวนินทร์ ตรีถาวรยืนยง  กล่าวรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชปีระจ าปี 2564 ใหท้ีป่ระชุมทราบ 

 นางสาววณีา อุปค า ขอให้ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปี 2564 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชขีองบรษิัทได้ตรวจสอบแล้วได้แสดง
ความเหน็แบบไม่มเีงื่อนไข รายละเอยีดตามทีป่รากฏในรายงานประจ าปีทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสอื
เชญิประชุมก่อนการประชุมแลว้ 

 นางสาววณีา อุปค า ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ก่อนการออกเสยีงลงคะแนน แต่ปรากฎว่าไม่มี
ผูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ 
  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 
มติ อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปี 2564 โดยมี
คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทด์งันี้ 

 

 

วาระท่ี 4  พิจารณาการจดัสรรก าไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
 
 นางสาวววณีา อุปค า ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อ
วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 ไดม้มีตอินุมตใิหเ้สนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาจ่ายเงนิปันผล เนื่องจากบรษิทัมกี าไร
สุทธปิระจ าปี 2564 เป็นเงนิจ านวน 420,258,446 บาท โดยไดจ้ดัสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นเงนิ
จ านวน 19,468,663 บาท และจะจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิประมาณ 
306,822,869.90 บาท คดิเป็นสดัสว่นการจ่ายเงนิปันผลประมาณรอ้ยละ 76.5 ของก าไรสทุธขิองบรษิทั (ตามงบการเงนิ
เฉพาะบรษิัท) หลงัหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคล เงนิส ารองตามกฎหมาย และเงนิส ารองอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ซึ่งสอดคล้องกบั
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทัง้ น้้ีเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายก าหนดไว ้ 
แต่เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวนัที ่  
10 กนัยายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ 169,900,889.60 บาท คงเหลอืเงนิปันผลทีจ่ะจ่าย
เพิม่เตมิใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อกีหุน้ละ 0.30 บาท คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ 136,921,980.30 บาท โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิ



ไดร้บัปันผล (Record Date) ในวนัที ่14 มนีาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที่ 9 พฤษภาคม 
2565 โดยมรีายละเอยีดเปรยีบเทยีบการจ่ายปันผลในปี 2563 และ ปี 2564 ดงันี้ 

 

  นางสาววณีา อุปค า ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธ ิและการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2564 และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ปรากฎว่าไม่ม ี
ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิม่เติม 

 ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้  

มติ  รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล เมื่อวนัที ่10 กนัยายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท  คดิเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 169,900,889.60 บาท และมมีตอินุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธ ิและการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท โดยมกี าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัปันผล (Record Date) ในวนัที ่
14 มนีาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่9 พฤษภาคม 2565 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 
  
วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
 
 นางสาววณีา อุปค า แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 15 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญั
ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออก ใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้
ออกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัอตัรา 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 



 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม เพื่อเขา้รบัการพจิารณาเป็นกรรมการ
บรษิัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวนัที่ 1 ธนัวาคม 2564 ถึง วนัที ่31 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่ใหผู้ถ้ือหุน้รบัทราบ
ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ซึง่เมื่อครบก าหนดระยะเวลาเปิดโอกาส
แลว้ ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลเขา้มายงับรษิทัฯ 

 เนื่องจากปัจจุบนับรษิทัฯ ยงัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรกต็าม คณะกรรมการ (ซึง่ไม่รวม
กรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยีในวาระนี้) ได้ร่วมกนัพจิารณาคุณสมบตัิดา้นต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิ
ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญ ตลอดจนมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 ขอ้บงัคบับรษิทั หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและตามกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ จงึเหน็สมควรใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งทัง้ 2 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการและเขา้ด ารงต าแหน่งเดมิอกีวาระ
หนึ่ง ดงันี้ 

1. นายกติตพิงศ ์พฤกษอรุณ กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. พ.ต.อ ญาณพล ยัง่ยนื กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
 นางสาววีณา อุปค า ได้ชี้แจงเหตุผลที่ขอให้พิจารณาเลือกตัง้ นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง เนื่องจาก นายกติตพิงศ ์พฤกษอรุณ เป็นผูม้ี
ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ เข้าใจในอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างด ี 
โดยรายละเอยีดประวตักิารศกึษาและการท างานปรากฏในหนังสอืเชญิประชุมทีไ่ด้จดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านก่อนการ
ประชุมแลว้ และขอให ้นายกติตพิงศ ์พฤกษอรุณ กล่าวแนะน าตวักบัผูถ้อืหุน้ 

 นายกติตพิงศ ์พฤกษอรุณ กล่าวแนะน าตวักบัผูถ้อืหุน้ว่า ตนเองมปีระสบการณ์เกีย่วกบัการท างานดา้นธุรกจิ
ทีเ่กีย่วขอ้ง IT และเชื่อมัน่ว่าประสบการณ์ ความรู ้และความสามารถของตนเองจะท าประโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัได้  โดย
ยนิดเีขา้รบัต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึ่ง 
 
 นางสาววณีา อุปค า ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ 

 ต่อมานางสาววณีา อุปค า ได้ชี้แจงเหตุผลที่ขอให้พจิารณาเลอืกตัง้ พ.ต.อ ญาณพล ยัง่ยืน กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง เนื่องจาก พ.ต.อ ญาณพล ยัง่ยนื เป็นผูม้ี
ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจ IT สามารถให้ค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกฎหมาย และ
ระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัได้ โดยรายละเอยีดประวตักิารศกึษาและการท างานปรากฏในหนงัสอืเชญิ
ประชุมที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมแล้ว และขอให้ พ.ต.อ ญาณพล ยัง่ยืน กล่าวแนะน าตวักบั 
ผูถ้อืหุน้ 
 
 พ.ต.อ ญาณพล ยัง่ยนื กล่าวแนะน าตวักบัผู้ถือหุ้นว่า เคยรบัราชการเป็นรองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ 
และคณะกรรมการธกิารยกร่าง พรบ. การกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พรบ. การรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
ไซเบอร์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยคาดหวงัว่าความเชี่ยวชาญดงักล่าวจะ
สามารถท าประโยชน์ใหก้บับรษิทัได ้โดยยนิดเีขา้รบัต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึ่ง 
 
 นางสาววณีา อุปค า ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ 
 
 นางสาววณีา อุปค า ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา และออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่ง
ตามวาระเป็นรายบุคคล โดยมมีตดิงันี้ 



 

มติ อนุมตักิารเลอืกตัง้ นายกติตพิงศ ์พฤกษอรุณ และ พ.ต.อ ญาณพล ยัง่ยนื กลบัเขา้รบัต าแหน่งกรรมการบรษิทั
ตามเดมิอกีวาระหนึ่ง โดยมคีะแนนเสยีงดงันี้ 

  (1) นายกติตพิงศ ์พฤกษอรุณ ทีป่ระชุมไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน อนุมตัใิหเ้ลอืกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

 

 (2) พ.ต.อ ญาณพล ยัง่ยนื ที่ประชุมได้มมีติด้วยคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน อนุมตัใิหเ้ลอืกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

นางสาววณีา อุปค า ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 16 ก าหนดให ้กรรมการมสีทิธไิดร้บั
ค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปแบบของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น 
ตามขอ้บงัคบัหรอืตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะอนุมตั ิซึง่อาจก าหนดจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนด
ไวเ้ป็นคราว หรอืจะใหม้ผีลตลอดไป จนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด้ 

เน่ืองจากปัจจุบนับรษิทัฯ ยงัไม่มคีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน อย่างไรกต็าม การก าหนดค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบรษิัท ได้ผ่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2565 แล้ว  
โดยค านึงถงึปัจจยัต่าง ๆ และความเหมาะสมตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 
2564 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในปัจจุบัน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ รวมถงึเปรยีบเทยีบขอ้มลูการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีง 

 



 

 

 คณะกรรมการบริษัทจึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการตรวจสอบตามอตัราใหม่ ดงันี้   

 

ทัง้นี้ หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานหรอืลูกจ้างของบรษิทั กใ็ห้ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวเป็นส่วน
เพิม่เตมิจากค่าจา้งปกตทิีก่รรมการแต่ละท่านไดร้บั  

 โดยอตัราค่าตอบแทนใหม่ใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป 

 นางสาววณีา อุปค า ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ก่อนการออกเสยีงลงคะแนน แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ 

 ที่ประชุมพจิารณาแล้วมมีติดว้ยคะแนนเสยีงผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติ อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ ตามทีเ่สนอมาทุกประการ โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป โดยมคีะแนนเสยีงดงันี้ 

 

 

 

 



วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 

นางสาววณีา อุปค า รายงานต่อทีป่ระชุมว่า ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่1/2565 ไดพ้จิาณาผลการ
ปฎบิตังิานของผูส้อบบญัช ีบรษิทั มาซารส์ จ ากดั ทีผ่่านมาอยู่ในเกณฑด์แีละมมีาตรฐานการปฏบิตังิานเป็นทีย่อมรบั 
อกีทัง้มคีวามเขา้ใจธุรกจิของกลุ่มบรษิทัเป็นอย่างด ีซึง่จะท าใหง้านตรวจสอบบญัชเีป็นไปดว้ยความรวดเรว็ คล่องตวั 
และมีประสทิธิภาพ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบญัชีและ
ก าหนดค่าสอบบญัช ีโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
ส านกังานสอบบญัช ี บรษิทั มาซารส์ จ ากดั  
ชื่อผูส้อบบญัช ี  นายสมภพ ผลประสาร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6941 และ/หรอื 
   นางสาววรรณวฒัน์ เหมชะญาต ิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 7049 
ค่าสอบบญัช ี 3,150,000 บาท (ค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2564 เป็นเงนิ 3,100,000 บาท) โดยไม่มี

ค่าบรกิารอื่นๆ 
ความสมัพนัธก์บัรษิทั  ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอมานัน้ ไม่มสีว่นไดเ้สยี หรอืความสมัพนัธท์างธุรกจิ  
 กบับรษิัท และ/หรอื บริษัทย่อย และ/หรอืผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิ
หน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 

การใหบ้รกิารบรษิทัอื่น บริษัท มาซาร์ส จ ากดั มีผู้สอบบญัชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบญัชแีละลงนามในงบ
การเงนิประจ าปี 2565 ของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมคา้ และบรษิทัร่วมทีบ่รษิทัถอื
หุน้อยู่รวมจ านวน 4 บรษิทั 

 
ทัง้นี้ ผู้สอบบญัชตีามรายชื่อที่เสนอมาได้ท าหน้าที่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยให้

ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่ง มอี านาจตรวจสอบ สอบทาน จดัท า และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และในกรณี
ทีผู่้สอบบญัชตีามรายนามขา้งต้น ไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้ให้ บรษิัท มาซาร์ส จ ากดั เป็นผู้มอี านาจ จดัหาผู้สอบ
บญัชรีบัอนุญาตอื่นของ บรษิทั มาซารส์ จ ากดั ท าหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิัท
แทนได้ หากมงีานนอกเหนือจากการสอบบญัชตีามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอ านาจให้คณะกรรมการเป็น 
ผูพ้จิารณาก าหนดค่าใชจ้่ายพเิศษเป็นกรณี ๆ ไป 

 
 นางสาววณีา อุปค า ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2565 

และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ก่อนการออกเสยีงลงคะแนน แต่ไม่มผีู้ถือหุ้นสอบถามเพิม่เติม 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติ อนุมตัใิหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2565 ตามทีเ่สนอมาทุกประการ โดยมคีะแนน
เสยีง ดงันี้ 



 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัให้จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั เอเชียซอฟท์ คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงจดัสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย ครัง้ท่ี 1  
(AS-WB) โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รบัจดัสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดง 
สิทธิท่ีออก 
 
 นางสาววณีา อุปค า ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ ตามทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ า ปี 2563 วนัที ่23 เมษายน พ.ศ. 
2563 ไดม้มีตอินุมตัใิหอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ซึง่จดัสรรใหแ้ก่คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 (AS-WB) โดยมรีายละเอยีด
ปรากฎในหนังสอืเชญิประชุมที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมแล้ว เนื่องจากประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ต่อกรรมการหรอืพนักงาน ขอ้ 13 ก าหนดให้
ในกรณีเป็นการจดัสรรหลกัทรพัย์แปลงสภาพให้แก่กรรมการหรอืจดัสรรให้แก่พนักงานรายใดอนัเป็นผลให้จะได้รบั
จดัสรรหลกัทรพัย์รวมแล้วเป็นจ านวนเกนิกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหลกัทรพัย์ทัง้หมดที่ เสนอขาย บรษิัทต้องเรยีก
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขอมตอินุมตัใิหบ้รษิทัน าหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพมาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการหรอืพนกังานรายทีจ่ะไดร้บั
การจดัสรร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2565 ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนุมตักิารจดัสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่
คณะกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย ครัง้ที่ 1 (AS-WB) ใหแ้ก่กรรมการและผู้บรหิารเป็น
จ านวนเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีเ่สนอขาย  
 
โดยมตทิีป่ระชุมของวาระนี้  
 ก. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
 ข. ผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบุคคล 
 ค. คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน และสทิธคิดัคา้น (Veto) 10% 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอยีดการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (AS-WB)  ใหแ้ก่ นายปราโมทย ์สดุจติพร 

 
 

นางสาววณีา อุปค า ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ก่อนการออกเสยีงลงคะแนน 
  
คุณอนุชติ นิมติการด ีสอบถามว่า AS-WB ทีจ่ะออกใหม่ ราคาใชส้ทิธทิีป่รากฏในเอกสารการประชุมทีร่าคาใช้

สทิธ ิ0.86 บาท ถูกตอ้งแลว้หรอืไม่ หากถูกตอ้งเพราะเหตุใดจงึตัง้ราคาใชส้ทิธติ ่ากว่าราคาตลาด 

 

คุณชวนินทร์ ตรถีาวรยนืยง ตอบค าถามว่า AS-WB ที่น าเสนอเขา้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรอบนี้ ไม่ใช้การออก

ใบส าคญัแสดงสทิธใิหม่ โดย AS-WB ดงักล่าวไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในปี 2563 แลว้ และไดอ้า้งองิราคา ณ 

ขณะนัน้ ส าหรบัการน าเขา้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในรอบนี้เป็นการขออนุมตัจิดัสรรใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารทัง้ 3 คน เป็น

จ านวนเกนิกว่า 5% ของจ านวนหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีเ่สนอขาย 

 
ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติ อนุมตัใิหจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธจิะซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึง่
จัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั ้งที่  1  (AS-WB) ให้แก่  
นายปราโมทย์ สุดจติพร เป็นจ านวนเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหลกัทรพัยท์ัง้หมดที่เสนอขาย โดยมคีะแนนเสยีง 
ดงันี้ 

 

หมายเหตุ : ในวาระนีคุ้ณปราโมทย์ สุดจิตพร เป็นผู้ มีส่วนได้เสียจึงไม่ลงคะแนนในวาระนี ้แต่ให้นับรวมฐานเสียงด้วยส่งผลให้อัตราส่วน  
ผู้ ไมเ่ห็นด้วย (Veto) คิดเป็นร้อยละ 6.2696 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิธออกเสียงลงคะแนน   

 

 
 
 



รายละเอยีดการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (AS-WB)  ใหแ้ก่ Mr. Ung Chek Wai Gerry 

 
 

นางสาววณีา อุปค า ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ก่อนการออกเสยีงลงคะแนน  แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้
สอบถามเพิม่เตมิ 

 
ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติ อนุมตัใิหจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธจิะซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึง่
จัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัท ย่อย ครัง้ที่  1  (AS-WB) ให้แก่  
Mr. Ung Chek Wai Gerry เป็นจ านวนเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีเ่สนอขาย โดยมคีะแนนเสยีง 
ดงันี้ 

 

 
รายละเอยีดการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (AS-WB)  ใหแ้ก่ Mr. Quach Dong Quang 

 
นางสาววณีา อุปค า ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ก่อนการออกเสยีงลงคะแนน แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้

สอบถามเพิม่เตมิ 
 
ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 



มติ อนุมตัใิหจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธจิะซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึง่
จัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั ้ งที่  1  (AS-WB) ให้แก่  
Mr. Quach Dong Quang เป็นจ านวนเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีเ่สนอขาย โดยมคีะแนนเสยีง 
ดงันี้ 

 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ  
 
 นางสาวณีา อุปค า ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอหรอืสอบถามเพิม่เตมิอกีครัง้ 

 คุณอุมาชษญา เจริญไชย อาสาพทิกัษ์สทิธผิู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย สอบถามประธานถึงแนว
ทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทัในอนาคตว่าจะด าเนินธุรกจิไปในทศิทางใด  

 นายปราโมทย ์สุดจติพร ตอบค าถามว่า บรษิทัยงัคงมทีศิทางในการด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารเกมออนไลน์ผ่าน
ช่องทางคอมพวิเตอรแ์ละโทรศพัทม์อืถอื และขยายตลาดไปสูต่่างประเทศมากขึน้ ซึง่ปลายปีทีแ่ลว้และต้นปีนี้บรษิทัได้
ด าเนินการเขา้ร่วมลงทุนในประเทศเวยีดนามอกีดว้ย 

 คุณอนุชติ นิมติการด ีสอบถามว่า บรษิทัรบัรูง้บการเงนิ CAM VN เขา้มาในงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัทีเ่ท่าไหร่  
 
 คุณชวนินทร ์ตรถีาวรยนืยง ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ตอบค าถามว่า การรบัรู้งบการเงนิของ CAM 
VN เขา้มาในงบการเงนิรวมของบรษิทั จะเริม่ตัง้แต่ประมาณเดอืนมนีาคม 2565 เป็นตน้ไป   
 
 คุณอนุชติ นิมติการด ีสอบถามว่า จ านวนเกมทีม่โีอกาสสงูในการเปิดใหม่ส าหรบัปีนี้อยู่ทีป่ระมาณกีเ่กม 
 
 คุณกติตพิงศ ์พฤกษอรุณ กรรมการผูจ้ดัการ ตอบค าถามว่า คาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมเีกมทีเ่ปิดใหม่อยู่ที่
ประมาณ 13 เกม โดยแบ่งเป็นเกมคอมพวิเตอร ์3 เกม และเกมโทรศพัทม์อืถอื 10 เกม ซึง่หากเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่าน
มา ถือว่าปีนี้บริษัทมีจ านวนเกมที่เปิดใหม่ค่อนข้างมาก หลายเกมที่จะท าการเปิดเป็นเกมที่มีชื่อเสยีงและประสบ
ความส าเรจ็มาก่อน เช่น Real Yulgang Mobile  
 
 คุณอนุชติ นิมติการด ีสอบถามว่า ขอใหแ้จ้งความคบืหน้าโครงการ Aztronize ว่าม ีsolid planning และ
ด าเนินการไปถงึไหนแลว้ 
 
 คุณกติตพิงศ ์พฤกษอรุณ กรรมการผูจ้ดัการ ตอบค าถามว่า Aztronize เป็นแพลตฟอรม์ทางดา้น block chain 
ซึง่บรษิทัไดด้ าเนินลงนาม MOU โครงการนี้ร่วมกบั Bitkub ในขณะนี้อยู่ในช่วงการจดัตัง้บรษิทัร่วมทุน คาดว่าเมื่อจะ



เริม่เปิดบรกิารไดป้ระมาณไตรมาสที ่4 
 
 คุณอนุชติ นิมติการด ีสอบถามว่า คาดการณ์การเติบโตปีนี้ และ 3-5 ปี ขา้งหน้า อยู่ที่ประมาณกี่ % และ
เตบิโตดว้ยวธิกีารใด  
 
 คุณปราโมทย ์สดุจติพร ตอบค าถามว่า จากผลการด าเนินงานของบรษิทัในปีทีผ่่านๆ มา คาดการณ์ว่าอตัรา
การเตบิโตประมาณ 10%-15% ทัง้นี้ บรษิทัเน้นการด าเนินการและการเตบิโตอย่างยัง่ยนื และมแีผนในการขยายธุรกจิ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบั block chain และ NFT เพื่อใหธุ้รกจิของบรษิทัมคีวามหลากหลายมากขึน้  
 
  
 ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ และ กล่าวปิดประชุม เวลา 15.40 น. 

 

          
 
 

         (นายปราโมทย ์สดุจติพร) 
     ประธานทีป่ระชุม     

      


