รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565
ของ
บริ ษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่จดั ประชุม
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ของ บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่าน
ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
ก่อนเข้าสูก่ ารประชุม นางสาววีณา อุปคา เลขานุการบริษทั ได้กล่าวแนะนากรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
ทีเ่ ข้าร่วมประชุม ดังนี้
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Chief Financial Officer (CFO)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผูส้ อบบัญชี รายนามผูแ้ ทนจาก บริษทั มาซาร์ส จากัด
1. นายสมภพ ผลประสาร
2. นางสาวนฤมล วิศษิ ฎ์ปัญญา
3. นางสาวชลิกา เพชรวิสยั
ทนายความ นักกฎหมายจากภายนอก
นางสาวสุกานดา ลามะนา
นางสาววีณา อุปคา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวันนี้มผี ู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ ด้วยตนเองจานวน 29 ราย
นับจานวนหุน้ 7,516,582 หุน้ และโดยการมอบฉันทะจานวน 116 ราย นับจานวนหุน้ 269,567,860 หุน้ ดังนัน้ รวม
จานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมได้ 145 ราย นับจานวนหุน้ ทัง้ หมดได้ 277,084,342 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 60.7 ของหุน้ ที่
ชาระแล้วของบริษทั จานวน 456,406,601 หุน้ ซึง่ ไม่น้อยกว่า 25 คน และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้
ทัง้ หมดจึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั และขอเชิญ คุณปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานกรรมการ และ
ประธานในทีป่ ระชุมกล่าวเปิ ดการประชุม

นายปราโมทย์ สุดจิตพร แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า สาหรับปี ทผ่ี ่านมาถือว่าเป็ นปี ทม่ี คี วามท้าทายของบริษทั แต่ดว้ ย
แผนงานที่ดี และการปรับเปลีย่ นรูปแบบการทางานทาให้ผลประกอบการในปี ทผ่ี ่านเป็ นไปได้ดว้ ยดี และหวังว่าในปี
หน้าบริษัทจะมีโอกาสใหม่ๆ สาหรับการประกอบธุรกิจมากขึน้ โดยขอเปิ ดการประชุมและให้เลขานุ การดาเนินการ
ประชุมต่อไป
นางสาววีณา อุปคา ได้แนะนาวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนต่อทีป่ ระชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุน้ หนึ่ง
หุน้ มีเสียงหนึ่งเสียง หากผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย
หรือ งดออกเสียงในวาระนัน้ ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทั ฯ จะหักคะแนนทีไ่ ม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง
ออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดของการประชุมในวาระนัน้ ๆ กรณีทผ่ี ถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วย
และ งดออกเสียง บริษทั ฯ จะถือว่าผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีมติอนุ มตั วิ าระทีน่ าเสนอ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทาหนังสือ
มอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริษทั ฯ หรือผู้อ่นื เข้าร่วมประชุม ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ได้ออกเสียง ลงคะแนนล่วงหน้าใน
หนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษทั ฯ ได้ทาการบันทึกคะแนนเสียงตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ กาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
สาหรับวิธกี ารส่งคาถาม หากผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ อบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความเห็น ขอให้
สอบถามในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระนัน้ ๆ หากเป็ นคาถามทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับวาระนัน้ ขอให้ผถู้ อื หุน้ หรือผู้ รบั มอบฉันทะ
สอบถามในวาระที่ 9 วาระพิจ ารณาเรื่องอื่น ๆ ผู้ถือ หุ้นหรือ ผู้ร ับ มอบฉัน ทะที่ป ระสงค์จ ะสอบถาม กรุ ณาพิม พ์
“ส่งคาถาม” เข้ามาในระบบDAP e-Shareholder Meeting เลขานุ การทีป่ ระชุมจะทาการอ่านคาถามของท่านในแต่ละ
วาระ โดยประธานในทีป่ ระชุม หรือคณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูต้ อบคาถามของท่านผูถ้ อื หุน้
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อกรรมการเป็ นการล่วงหน้า โดยได้
ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ตลอดจนไม่ได้เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริษทั แต่อย่างใด จึงขอดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564
นางสาววีณา อปุ ค า ขอให้ท่ีป ระชุ ม พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2564
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดในเอกสารทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว โดยมีสาระสาคัญของรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 สรุปได้ดงั นี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2563
วาระที่ 3 อนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี 2563
วาระที่ 4 อนุมตั จิ ดั สรรกาไรสุทธิ และการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
วาระที่ 5 อนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
วาระที่ 8 อนุมตั แิ ก้ไขข้อบังคับบริษทั ข้อ 4 และ ข้อ 27
วาระที่ 9 อนุมตั ลิ ดทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 130,325 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 256,634,061.50
บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 207,242,702 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 256,503,736.50 บาท ทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ว207,242,702 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนทีย่ งั ไม่ได้จาหน่ ายของบริษัท จานวน 260,650 หุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 0.50 บาท และอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นางสาววีณา อุปคา ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ปรากฎว่าไม่มี
ผูถ้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้วมีมติของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจาปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมี
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษทั ประจาปี 2564
นางสาววีณา อุปคา แจ้งว่าบริษัทได้จดั ทารายงานผลการดาเนินงานของบริษัทและข้อมูลสาคัญอื่นๆ ใน
รูปแบบของ QR Code และได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
นายชวนินทร์ ตรีถาวรยืนยง ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลสรุปเกีย่ วกับการดาเนินงานของ
บริษทั ประจาปี 2564 สรุปสาระสาคัญ ดังนี้

นางสาววีณา อุปคา ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ปรากฎว่าไม่มี
ผูถ้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม
ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2564

วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจาปี 2564
นายชวนินทร์ ตรีถาวรยืนยง กล่าวรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจาปี 2564 ให้ทป่ี ระชุมทราบ
นางสาววีณา อุปคา ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2564 ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วได้แสดง
ความเห็นแบบไม่มเี งื่อนไข รายละเอียดตามทีป่ รากฏในรายงานประจาปี ทไ่ี ด้จดั ส่งให้แก่ ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว
นางสาววีณา อุปคา ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ปรากฎว่าไม่มี
ผูถ้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ
อนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2564 โดยมี
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้

วาระที่ 4 พิ จารณาการจัดสรรกาไรสุทธิ และการจ่ายเงิ นปันผลสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2564
นางสาวววีณา อุปคา ได้รายงานต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้มมี ติอนุมติให้เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาจ่ายเงินปั นผล เนื่องจากบริษทั มีกาไร
สุทธิประจาปี 2564 เป็ นเงินจานวน 420,258,446 บาท โดยได้จดั สรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเป็ นเงิน
จานวน 19,468,663 บาท และจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.70 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงินประมาณ
306,822,869.90 บาท คิดเป็ นสัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลประมาณร้อยละ 76.5 ของกาไรสุทธิของบริษทั (ตามงบการเงิน
เฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองอื่นๆ ทีจ่ าเป็ น ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ า ยเงิน ปั น ผลของบริษัท ทัง้ นี้้ เงิน ปั น ผลจะถู ก หัก ภาษี ณ ที่จ่ า ยตามอัต ราที่ก ฎหมายก าหนดไว้
แต่ เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่
10 กันยายน 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.40 บาท คิดเป็ นเงินทัง้ สิน้ 169,900,889.60 บาท คงเหลือเงินปั นผลทีจ่ ะจ่าย
เพิม่ เติมให้แก่ผถู้ อื หุน้ อีกหุน้ ละ 0.30 บาท คิดเป็ นเงินทัง้ สิน้ 136,921,980.30 บาท โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ

ได้รบั ปั นผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 9 พฤษภาคม
2565 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปั นผลในปี 2563 และ ปี 2564 ดังนี้

นางสาววีณา อุปคา ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรสุทธิ และการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2564 และได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ปรากฎว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิม่ เติม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ
รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.40 บาท คิดเป็ นเงิน
ทัง้ สิน้ 169,900,889.60 บาท และมีมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรกาไรสุทธิ และการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท โดยมีกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั ปั นผล (Record Date) ในวันที่
14 มีนาคม 2565 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
นางสาววีณา อุปคา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออก ให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับอัตรา 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง

บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ นกรรมการ
บริษัทเป็ นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่ให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ซึง่ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาเปิ ดโอกาส
แล้ว ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษทั ฯ
เนื่องจากปั จจุบนั บริษทั ฯ ยังไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ (ซึง่ ไม่รวม
กรรมการทีม่ สี ่วนได้เสียในวาระนี้) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติดา้ นต่าง ๆ โดยคานึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ ตลอดจนมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษทั หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และตามกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว จึงเห็นสมควรให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งทัง้ 2 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการและเข้าดารงตาแหน่ งเดิมอีกวาระ
หนึ่ง ดังนี้
1. นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ
2. พ.ต.อ ญาณพล ยังยื
่ น

กรรมการ และ กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นางสาววีณา อุป คา ได้ช้แี จงเหตุ ผ ลที่ขอให้พิจารณาเลือ กตัง้ นายกิต ติพ งศ์ พฤกษอรุ ณ กลับเข้า ดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ เป็ นผูม้ ี
ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ เข้าใจในอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็ นอย่างดี
โดยรายละเอียดประวัตกิ ารศึกษาและการทางานปรากฏในหนังสือเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านก่อนการ
ประชุมแล้ว และขอให้ นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ กล่าวแนะนาตัวกับผูถ้ อื หุน้
นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ กล่าวแนะนาตัวกับผูถ้ อื หุน้ ว่า ตนเองมีประสบการณ์เกีย่ วกับการทางานด้านธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วข้อง IT และเชื่อมันว่
่ าประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของตนเองจะทาประโยชน์ให้แก่บริษทั ได้ โดย
ยินดีเข้ารับตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
นางสาววีณา อุปคา ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม
ต่อมานางสาววีณา อุปคา ได้ช้แี จงเหตุ ผลที่ ขอให้พจิ ารณาเลือกตัง้ พ.ต.อ ญาณพล ยังยื
่ น กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก พ.ต.อ ญาณพล ยังยื
่ น เป็ นผูม้ ี
ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ IT สามารถให้คาแนะนาที่เกี่ยวข้องกฎหมาย และ
ระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ได้ โดยรายละเอียดประวัตกิ ารศึกษาและการทางานปรากฏในหนังสือเชิญ
ประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมแล้ว และขอให้ พ.ต.อ ญาณพล ยังยื
่ น กล่าวแนะนาตัวกับ
ผูถ้ อื หุน้
พ.ต.อ ญาณพล ยังยื
่ น กล่าวแนะนาตัวกับผู้ถือหุ้นว่า เคยรับราชการเป็ นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
และคณะกรรมการธิการยกร่าง พรบ. การกระทาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พรบ. การรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย
ไซเบอร์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยคาดหวังว่าความเชี่ยวชาญดังกล่าวจะ
สามารถทาประโยชน์ให้กบั บริษทั ได้ โดยยินดีเข้ารับตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
นางสาววีณา อุปคา ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม
นางสาววีณา อุปคา ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา และออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ ง
ตามวาระเป็ นรายบุคคล โดยมีมติดงั นี้

มติ
อนุมตั กิ ารเลือกตัง้ นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ และ พ.ต.อ ญาณพล ยังยื
่ น กลับเข้ารับตาแหน่งกรรมการบริษทั
ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
(1)
นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ ทีป่ ระชุมได้มมี ติดว้ ยคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมตั ใิ ห้เลือกกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(2)
พ.ต.อ ญาณพล ยังยื
่ น ที่ประชุมได้มมี ติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมตั ใิ ห้เลือกกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ
นางสาววีณา อุปคา ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 16 กาหนดให้ กรรมการมีสทิ ธิได้รบั
ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปแบบของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามข้อบังคับหรือตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะอนุมตั ิ ซึง่ อาจกาหนดจานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนด
ไว้เป็ นคราว หรือจะให้มผี ลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้
เนื่องจากปั จจุบนั บริษทั ฯ ยังไม่มคี ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกาหนดค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2565 แล้ว
โดยคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ และความเหมาะสมตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ได้แก่ ผลการดาเนินงานของบริษทั ในปี
2564 สถานการณ์ ท างเศรษฐกิจ ของธุ ร กิจ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ บริษัท ในปั จ จุ บ ัน ภาระหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการ รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง

คณะกรรมการบริษัท จึงขอนาเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการตรวจสอบตามอัตราใหม่ ดังนี้

ทัง้ นี้ หากกรรมการท่านใดเป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็ นส่วน
เพิม่ เติมจากค่าจ้างปกติทก่ี รรมการแต่ละท่านได้รบั
โดยอัตราค่าตอบแทนใหม่ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็ นต้นไป
นางสาววีณา อุปคา ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และได้เปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยคะแนนเสียงผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ
อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ตามทีเ่ สนอมาทุกประการ โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็ นต้นไป โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

วาระที่ 7 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
นางสาววีณา อุปคา รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2565 ได้พจิ าณาผลการ
ปฎิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชี บริษทั มาซาร์ส จากัด ทีผ่ ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดแี ละมีมาตรฐานการปฏิบตั งิ านเป็ นทีย่ อมรับ
อีกทัง้ มีความเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษทั เป็ นอย่างดี ซึง่ จะทาให้งานตรวจสอบบัญชีเป็ นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนาเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและ
กาหนดค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้
สานักงานสอบบัญชี
ชื่อผูส้ อบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
ความสัมพันธ์กบั ริษทั

การให้บริการบริษทั อื่น

บริษทั มาซาร์ส จากัด
นายสมภพ ผลประสาร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ
นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7049
3,150,000 บาท (ค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 เป็ นเงิน 3,100,000 บาท) โดยไม่มี
ค่าบริการอื่นๆ
ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอมานัน้ ไม่มสี ว่ นได้เสีย หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ท่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่ อการปฏิบตั ิ
หน้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
บริษัท มาซาร์ส จากัด มีผู้สอบบัญชีซ่งึ เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีและลงนามในงบ
การเงินประจาปี 2565 ของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมค้า และบริษทั ร่วมทีบ่ ริษทั ถือ
หุน้ อยู่รวมจานวน 4 บริษทั

ทัง้ นี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาได้ทาหน้าที่ผสู้ อบบัญชีของบริษทั มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 4 ปี โดยให้
ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอานาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทา และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และในกรณี
ทีผ่ ู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้ บริษัท มาซาร์ส จากัด เป็ นผู้มอี านาจ จัดหาผู้สอบ
บัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของ บริษทั มาซาร์ส จากัด ทาหน้าทีต่ รวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
แทนได้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ ขอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นมอบอานาจให้คณะกรรมการเป็ น
ผูพ้ จิ ารณากาหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็ นกรณี ๆ ไป
นางสาววีณา อุปคา ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
และได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มผี ู้ถือหุ้นสอบถามเพิม่ เติม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ
อนุมตั ใิ ห้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565 ตามทีเ่ สนอมาทุกประการ โดยมีคะแนน
เสียง ดังนี้

วาระที่ 8 พิ จารณาอนุมตั ิ ให้จดั สรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1
(AS-WB) โดยมีกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานได้รบั จัดสรรเกิ นกว่าร้อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่ออก
นางสาววีณา อุปคา ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตามทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจา ปี 2563 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.
2563 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ซึง่ จัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ครั ง้ ที่ 1 (AS-WB) โดยมีรายละเอียด
ปรากฎในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมแล้ว เนื่องจากประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ข้อ 13 กาหนดให้
ในกรณีเป็ นการจัดสรรหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่กรรมการหรือจัดสรรให้แก่พนักงานรายใดอันเป็ นผลให้จะได้รบั
จัดสรรหลักทรัพย์รวมแล้วเป็ นจานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหลักทรัพย์ทงั ้ หมดที่ เสนอขาย บริษัทต้องเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขอมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั นาหลักทรัพย์แปลงสภาพมาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายทีจ่ ะได้รบั
การจัดสรร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2565 ได้เสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุ้นพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรร
ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ จ ะซื้อ หุ้ น สามัญ ของ บริษั ท เอเชีย ซอฟท์ คอร์ป อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง จัด สรรให้ แ ก่
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ครั ง้ ที่ 1 (AS-WB) ให้แก่กรรมการและผู้บริหารเป็ น
จานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหลักทรัพย์ทงั ้ หมดทีเ่ สนอขาย
โดยมติทป่ี ระชุมของวาระนี้
ก. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
ข. ผูถ้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
ค. คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน และสิทธิคดั ค้าน (Veto) 10%

รายละเอียดการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ (AS-WB) ให้แก่ นายปราโมทย์ สุดจิตพร

นางสาววีณา อุปคา ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน
คุณอนุชติ นิมติ การดี สอบถามว่า AS-WB ทีจ่ ะออกใหม่ ราคาใช้สทิ ธิทป่ี รากฏในเอกสารการประชุมทีร่ าคาใช้
สิทธิ 0.86 บาท ถูกต้องแล้วหรือไม่ หากถูกต้องเพราะเหตุใดจึงตัง้ ราคาใช้สทิ ธิต่ากว่าราคาตลาด
คุณชวนินทร์ ตรีถาวรยืนยง ตอบคาถามว่า AS-WB ที่นาเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นรอบนี้ ไม่ใช้การออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่ โดย AS-WB ดังกล่าวได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในปี 2563 แล้ว และได้อา้ งอิงราคา ณ
ขณะนัน้ สาหรับการนาเข้าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในรอบนี้เป็ นการขออนุมตั จิ ดั สรรให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารทัง้ 3 คน เป็ น
จานวนเกินกว่า 5% ของจานวนหลักทรัพย์ทงั ้ หมดทีเ่ สนอขาย
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ
อนุมตั ใิ ห้จดั สรรใบสาคัญแสดงสิทธิจะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ซึง่
จั ด สรรให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ครั ้ง ที่ 1 (AS-WB) ให้ แ ก่
นายปราโมทย์ สุดจิตพร เป็ นจานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหลักทรัพย์ทงั ้ หมดที่เสนอขาย โดยมีคะแนนเสียง
ดังนี้

หมายเหตุ : ในวาระนีค้ ุณปราโมทย์ สุดจิตพร เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียจึงไม่ลงคะแนนในวาระนี ้ แต่ให้ นับรวมฐานเสียงด้ วยส่งผลให้ อัตราส่วน
ผู้ไม่เห็นด้ วย (Veto) คิดเป็ นร้ อยละ 6.2696 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ ธออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ (AS-WB) ให้แก่ Mr. Ung Chek Wai Gerry

นางสาววีณา อุปคา ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้
สอบถามเพิม่ เติม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ
อนุมตั ใิ ห้จดั สรรใบสาคัญแสดงสิทธิจะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ซึง่
จั ด สรรให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ครั ง้ ที่ 1 (AS-WB) ให้ แ ก่
Mr. Ung Chek Wai Gerry เป็ นจานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหลักทรัพย์ทงั ้ หมดทีเ่ สนอขาย โดยมีคะแนนเสียง
ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ (AS-WB) ให้แก่ Mr. Quach Dong Quang

นางสาววีณา อุปคา ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้
สอบถามเพิม่ เติม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ
อนุมตั ใิ ห้จดั สรรใบสาคัญแสดงสิทธิจะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ซึง่
จั ด สรรให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ครั ้ ง ที่ 1 (AS-WB) ให้ แ ก่
Mr. Quach Dong Quang เป็ นจานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหลักทรัพย์ทงั ้ หมดทีเ่ สนอขาย โดยมีคะแนนเสียง
ดังนี้

วาระที่ 9 พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ
นางสาวีณา อุปคา ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอหรือสอบถามเพิม่ เติมอีกครัง้
คุณอุมาชษญา เจริญไชย อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามประธานถึงแนว
ทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั ในอนาคตว่าจะดาเนินธุรกิจไปในทิศทางใด
นายปราโมทย์ สุดจิตพร ตอบคาถามว่า บริษทั ยังคงมีทศิ ทางในการดาเนินธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ผ่าน
ช่องทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มอื ถือ และขยายตลาดไปสูต่ ่างประเทศมากขึน้ ซึง่ ปลายปี ทแ่ี ล้วและต้นปี น้ีบริษทั ได้
ดาเนินการเข้าร่วมลงทุนในประเทศเวียดนามอีกด้วย
คุณอนุชติ นิมติ การดี สอบถามว่า บริษทั รับรูง้ บการเงิน CAM VN เข้ามาในงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีเ่ ท่าไหร่
คุณชวนินทร์ ตรีถาวรยืนยง ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ตอบคาถามว่า การรับรู้ งบการเงินของ CAM
VN เข้ามาในงบการเงินรวมของบริษทั จะเริม่ ตัง้ แต่ประมาณเดือนมีนาคม 2565 เป็ นต้นไป
คุณอนุชติ นิมติ การดี สอบถามว่า จานวนเกมทีม่ โี อกาสสูงในการเปิ ดใหม่สาหรับปี น้อี ยู่ทป่ี ระมาณกีเ่ กม
คุณกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบคาถามว่า คาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมีเกมทีเ่ ปิ ดใหม่อยู่ท่ี
ประมาณ 13 เกม โดยแบ่งเป็ นเกมคอมพิวเตอร์ 3 เกม และเกมโทรศัพท์มอื ถือ 10 เกม ซึง่ หากเปรียบเทียบกับปี ทผ่ี ่าน
มา ถือว่าปี น้ีบริษัทมีจานวนเกมที่เปิ ดใหม่ค่อนข้างมาก หลายเกมที่จะทาการเปิ ดเป็ นเกมที่มีช่อื เสียงและประสบ
ความสาเร็จมาก่อน เช่น Real Yulgang Mobile
คุณอนุ ชติ นิมติ การดี สอบถามว่า ขอให้แจ้งความคืบหน้าโครงการ Aztronize ว่ามี solid planning และ
ดาเนินการไปถึงไหนแล้ว
คุณกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบคาถามว่า Aztronize เป็ นแพลตฟอร์มทางด้าน block chain
ซึง่ บริษทั ได้ดาเนินลงนาม MOU โครงการนี้ร่วมกับ Bitkub ในขณะนี้อยู่ในช่วงการจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุน คาดว่าเมื่อจะ

เริม่ เปิ ดบริการได้ประมาณไตรมาสที่ 4
คุณอนุ ชติ นิมติ การดี สอบถามว่า คาดการณ์การเติบโตปี น้ี และ 3-5 ปี ข้างหน้า อยู่ท่ปี ระมาณกี่ % และ
เติบโตด้วยวิธกี ารใด
คุณปราโมทย์ สุดจิตพร ตอบคาถามว่า จากผลการดาเนินงานของบริษทั ในปี ทผ่ี ่านๆ มา คาดการณ์ว่าอัตรา
การเติบโตประมาณ 10%-15% ทัง้ นี้ บริษทั เน้นการดาเนินการและการเติบโตอย่างยังยื
่ น และมีแผนในการขยายธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ block chain และ NFT เพื่อให้ธุรกิจของบริษทั มีความหลากหลายมากขึน้

ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และ กล่าวปิ ดประชุม เวลา 15.40 น.

(นายปราโมทย์ สุดจิตพร)
ประธานทีป่ ระชุม

