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จ ำนวน/สดัสว่นผูม้ำประชมุ  
(SHAREHOLDERS ATTENDING THE MEETING) 

ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 456,406,601 หุ้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัท 
 
was not less than 25 shareholders and have number of shares not 
less than one-third of the total paid-up shares, 456,406,601 
shares, a quorum is thus constituted 
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วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน (THE VOTING METHOD) 

 
ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดกดปุ่ม  
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนั้นๆ ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และ  
งดออกเสียง ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของการประชุมในวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วย 
และ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระที่น าเสนอ 
 
One share represents one vote, and if any shareholder or proxy wished to object or abstain to the vote 
on any agenda, please press object or abstain button on that agenda. In counting the votes in each 
agenda, the Company will deduct the objection and abstaining votes from the total number of votes of 
the meeting in that agenda. If the objection and abstention buttons were not pressed the Company will 
assume that the shareholders or proxies had a resolution to approve the proposed agenda. 
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วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน (THE VOTING METHOD) 

      
     ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท าหนังสือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง  
     ลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ท าการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนดไวล้่วงหน้าแล้ว 
 

     In the event that a shareholder makes a proxy to Independent Director of the Company or others  
     attending the meeting in which the shareholders have already voted in advance in the proxy form. 
     The company recorded the votes as shareholders already pre-determined.   



5 

วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน (THE VOTING METHOD) 
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วิธีกำรส่งค ำถำม (HOW TO SEND QUESTION) 

1. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความเห็น ขอให้สอบถามในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับวาระน้ัน ๆ หากเป็นค าถามท่ีไม่เกี่ยวข้องกับวาระน้ัน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม
ในวาระท่ี 9 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ 

     If any shareholder or proxy wishes to inquire or express an opinion, please ask in the     
     matters related to that agenda, if it is a question that is not related to that agenda,    
     please inquire in Agenda 9 for other matters. 
 
2. ผู้ถื อหุ้ นหรือผู้ รั บมอบฉันทะ ท่ีประสงค์จ ะสอบถาม กรุณาพิมพ์ “ส่งค าถาม” เข้ ามา ในระบบ 

DAP e-Shareholder Meeting เลขานุการท่ีประชุมจะท าการอ่านค าถามของท่านในแต่ละวาระ โดยประธาน
ในท่ีประชุม หรือคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ตอบค าถามของท่านผูถ้ือหุ้น  

    Shareholders or proxies who wish to ask questions, please type “send question” into  
    the DAP e-Shareholder Meeting system. The meeting secretary will read your questions  
    in each agenda. The chairman of the meeting or the Board of Directors will answer  
    questions. 
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วิธีกำรส่งค ำถำม (HOW TO SEND QUESTION) 
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กำรเปิดโอกำสใหเ้สนอวำระ และ ชื่อกรรมกำรลว่งหนำ้ 
(INVITATION TO PROPOSE THE AGENDA AND NAMES OF DIRECTORS IN ADVANCE) 

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศ
หลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2565 โดยไม่มี 
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติม ตลอดจนไม่ได้เสนอชื่อบุคคล เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

 

The Company provides opportunities for the shareholders the rights to propose matter to be included as 
an agenda ahead of the meeting and qualified candidate to be nominated as the Company’s director by 
announcing the criteria of such proposal on the Company’s website during 1 December 2021 to  
31 January 2022, there is no suggested agenda item proposed by minority shareholders as well as no 
suggested qualified candidate to be nominated as the Company’s director.  



AGENDA NO. 1 
พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2564 
To adopt the Minutes of the Annual General Meeting 
of Shareholders Year 2021  
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มติทีป่ระชมุ (RESOLUTION) 

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

This Agenda must be approved by a majority vote of the 
shareholders who attend and vote at the Meeting. 
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รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 
(MINUTES OF THE AGM 2021) 

Agenda 1  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 
 Adopted the Minutes of Extraordinary Shareholders Meeting No.1/2021 

Agenda 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 
 Acknowledged the Company’s operating results for the Year 2020 

Agenda 3  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2563 
  Approved the financial statement and the comprehensive income statement for  
 the fiscal year of 2020 

Agenda 4  อนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 Approved the allocation of profit and dividend payment of operation for the year  
 of 2020 

Agenda 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 Approved the election and appointment directors to replace those who retired  
 by rotation 
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Agenda 6  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
 Approved the remuneration of directors 

Agenda 7  อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
 Approved appointment of the auditors with the auditor’s fee for the year of 2021  

Agenda 8  อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 4 และ ข้อ 27 
 Approved amendment of article of association of Company clause 4 and Clause 27 

Agenda 9 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ าหน่ายของบริษัท จ านวน 260,650 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
 หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
 การลดทุนจดทะเบียน 
 Approved to decrease the register capital Baht 130,325 from the register capital Baht 
 256,634,061.50 with paid up capital of Baht 207,242,702 to be the register capital Baht 
 256,503,736.50 with paid up capital of Baht 207,242,702 by cancelling the unissued shares 
 260,650 shares with par value of Baht 0.50 per share, and approve the amendment to 
 Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the 
 reduction of the registered capital 
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วิธีกำรส่งค ำถำม (HOW TO SEND QUESTION) 
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วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน (THE VOTING METHOD) 

ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด 
โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระน้ัน ๆ ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะ 
หักคะแนนท่ีไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดของการประชุมในวาระน้ันๆ กรณีท่ี
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือ 
ผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระท่ีน าเสนอ 

 

One share represents one vote, and if any shareholder or proxy wished to object or 
abstain to the vote on any agenda, please press object or abstain button on that 
agenda. In counting the votes in each agenda, the Company will deduct the objection 
and abstaining votes from the total number of votes of the meeting in that agenda.  
If the objection and abstention buttons were not  pressed, the Company will assume 
that the shareholders or proxies had a resolution to approve the proposed agenda. 
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วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน (THE VOTING METHOD) 



AGENDA NO. 2 
รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
ประจ ำปี 2564 
To acknowledge the Company’s operating results  
for the Year 2021 
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มติทีป่ระชมุ (RESOLUTION) 

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 

 

This Agenda is for acknowledgment and thus requires no resolution. 
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FINANCIAL HIGHLIGHT  

• Revenue change from 1336 MTHB to 1862 MTHB or increased 39% due to open 
new game in year 2021 

 

• Gross Margin change from 55.3% to 55.1% due to increase direct cost in COGS 

 

• EBITDA change from 31.7% to 35.4% due to increase in revenue from sales and 
services  

 

• Net Profit change from 307.0 MTHB to 479.2 MTHB or increase 56% due to  
better cost efficiency and increase in revenue from sales and services  
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REVENUE STRUCTURE 

46%  60%  70%  

54% 
40% 30% 

2019 2020 2021 
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GROUP - PROFIT AND LOSS STATEMENTS 

Items (THB Millions) 2019 %  2020 %  2021 %  

 Revenue from Sales & Services  762.4 100.0% 1,336.2 100.0% 1,862.1 100.0% 

 Cost of Sales & Services * (385.9) (50.6)% (597.4) (44.7)% (835.4) (44.9)% 

 Gross Profit * 376.5 49.4% 738.9 55.3% 1,026.7 55.1% 

 SG & A Expense * (377.4) (49.5)% (392.3) (29.4)% (473.5) (25.4)% 

 Other Revenues 5.2 0.7% 17.6 1.3% 47.5 2.6% 

 EBIT 4.3 0.6% 364.1 27.2% 600.7 32.3% 

 Depre. & Amortization 44.9 5.9% 59.3 4.4% 58.4 3.1% 

 EBITDA 49.2 6.5% 423.4 31.7% 659.1 35.4% 

 Finance Cost (1.1) (0.1)% (1.3) (0.1)% (0.8) (0.0)% 

 Share of other comprehensive 
 income in associates 

(0.4) (0.1)% 1.6 0.1% (1.0) (0.1)% 

 Income Tax (0.2) (0.0)% (24.4) (1.8)% (84.5) (4.5)% 

 Net Profit  2.6 0.3% 340.1 25.5% 514.4 27.6% 

 Non-Controlling Interest (1.7) (0.2)% 33.1 2.5% 35.2 1.9% 

 Net Profit attributable to owners 
 of the parent company 

4.3 0.6% 307.0 23.0% 479.2 25.7% 

 Gross Profit Margin 49.4%   55.3%   55.1%   

 EBIT Margin 0.6%   27.2%   32.3%   

 EBITDA Margin 6.5%   31.7%   35.4%   

 Net Profit Margin 0.3%   25.5%   27.6%   

* Remarks : Including one-time item 

Unit : Million THB 
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REVENUE 

Revenue by Business 
2019 2020 2021 

THB M % THB M % THB M % 

Online Game Service        741.8  97%      1,310.5  98%      1,850.4  99% 

Distribution          14.2  2%          23.3  2%          10.1  1% 

Other Income            6.4  1%            2.4  0%            1.7  0% 

Total        762.4  100%      1,336.2  100%      1,862.1  100% 

* Remarks : The above revenue is already eliminated the related parted parties transactions 
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COGS 
Unit : Million THB 

W/O One 
Times 

 

With One 
Times 

 

Year 2019 2020 2021 

 COGS (386) (615) (835) 

 Impairment / Write off 

 MG 0  0 0 

 Intangible Asset 0  (10) 0 

 (Reversal) Prepaid Royalty 0  (8) 0 

 Total one off item 0  (17) 0 

Total COGS (386) (597) (835) 

386  
597  

835  

51%  45%  45%  

(100)%

(50)%

0%

50%

100%

0
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800
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YTD 2019 YTD 2020 YTD 2021

COGS COGS/Total Sales
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GROSS PROFIT 
Unit : Million THB 

Year 2019 2020 2021 

 Gross Profit 376.5 756.0 1026.7 

 % Gross Profit 49% 57% 55% 

Year 2019 2020 2021 

 Gross Profit 376.5 738.9 1026.7 

 % Gross Profit 49% 55% 55% 

W/O One 
Times 

 

With One 
Times 

 

377  
739  

1027  

49%  

55%  55%  

0%

20%

40%

60%

0

500

1,000

1,500

2019 2020 2021 

GP Gross Margin
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SG&A 

W/O One 
Times 

 

With One 
Times 

 

Year 2019 2020 2021 

 Selling & Admin Expense 322.4 374.7 473.5 

 Loss on Litigation 55 0 0 

 Allowance for doubtful account 0 20 0 

 Total one off item 55 20 473.5 

Total SG&A 377.4 394.7 473.5 

Unit : Million THB 

377  396  
473  

49%  

30%  25%  

0%

20%

40%

60%
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100

200

300

400
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YTD 2019 YTD 2020 YTD 2021

SG&A SG&A/Total Sales
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NET PROFIT 
Unit : Million THB 

2019 2020 2021 

 Net Profit 432.9 349.0 479.2 

 % Net Profit 57% 26% 26% 

2019 2020 2021 

 Net Profit 4.3 307.0 479.2 

 % Net Profit 1% 23% 26% 

W/O One 
Times 

 

With One 
Times 

 

4  

307  

479  

1%  

23%  
26%  
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Net Profit Net Profit Margin
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วิธีกำรส่งค ำถำม (HOW TO SEND QUESTION) 

 



AGENDA NO. 3 
พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปี 2564 
To approve the Statements of Financial Position and 
the Profit and Loss Statements for the year 2021 
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มติทีป่ระชมุ (RESOLUTION) 

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

This Agenda must be approved by a majority vote of the 
shareholders who attend and vote at the Meeting. 
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GROUP - PROFIT AND LOSS STATEMENTS 
Unit : Million THB 

Items (THB Millions) 2020 %  2021 %  

 Revenue from Sales & Services  1,336.2 100.0% 1,862.1 100.0% 

 Cost of Sales & Services * (597.4) (44.7)% (835.4) (44.9)% 

 Gross Profit * 738.9 55.3% 1,026.7 55.1% 

 SG & A Expense * (392.3) (29.4)% (473.5) (25.4)% 

 Other Revenues 17.6 1.3% 47.5 2.6% 

 EBIT 364.1 27.2% 600.7 32.3% 

 Depre. & Amortization 59.3 4.4% 58.4 3.1% 

 EBITDA 423.4 31.7% 659.1 35.4% 

 Finance Cost (1.3) (0.1)% (0.8) (0.0)% 

 Share of other comprehensive 
 income in associates 

1.6 0.1% (1.0) (0.1)% 

 Income Tax (24.4) (1.8)% (84.5) (4.5)% 

 Net Profit  340.1 25.5% 514.4 27.6% 

 Non-Controlling Interest 33.1 2.5% 35.2 1.9% 

 Net Profit attributable to owners 
 of the parent company 

307.0 23.0% 479.2 25.7% 

 Gross Profit Margin 55.3%   55.1%   

 EBIT Margin 27.2%   32.3%   

 EBITDA Margin 31.7%   35.4%   

 Net Profit Margin 25.5%   27.6%   

* Remarks : Including one-time item 
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Unit : THB mn Dec 31, 2020 Dec 31, 2021 

 Assets 813 1330 

 Liabilities 321 472 

Equities 493 858 

Assets 

Current Assets 1143 

Non-Current Asset 188 

Liabilities 

Current Liabilities 441 

Non-Current Liabilities 31 

Equities 

 Registered Capital 256 

 Paid up Capital 228 

 Retain Earning 425 

 Other components 14 

 Equity for Parent Company 795 

 NCI 63 

Dec 31, 2021 
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FINANCIAL RATIO 

Financial Ratio 

Financial Statement 

2020 2021 

 Liquidity ratio 2.40 2.59 

 Gross margin (%)* 56.58 55.14 

 Net Profit (%) 25.45 25.74 

 ROE (%) 76.71 55.85 

 ROA (%) 41.82 36.02 

 DE (Time) 0.72 0.55 

 Fixed Asset Turnover (Time) 10.58 9.92 

 Total Asset Turnover (Time) 1.64 1.40 
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วิธีกำรส่งค ำถำม (HOW TO SEND QUESTION) 
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วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน (THE VOTING METHOD) 

ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด 
โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระน้ันๆ ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะ 
หักคะแนนท่ีไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดของการประชุมในวาระน้ันๆ กรณีท่ี
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือ 
ผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระท่ีน าเสนอ 

 

One share represents one vote, and if any shareholder or proxy wished to object or 
abstain to the vote on any agenda, please press object or abstain button on that 
agenda. In counting the votes in each agenda, the Company will deduct the objection 
and abstaining votes from the total number of votes of the meeting in that agenda.  
If the objection and abstention buttons were not  pressed, the Company will assume 
that the shareholders or proxies had a resolution to approve the proposed agenda. 
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วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน (THE VOTING METHOD) 



AGENDA NO. 4 
พิจำรณำกำรจัดสรรก ำไรสุทธิ และกำรจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 
Agenda No. 4 To approve the net profit appropriation 
and dividend payment for the year 2021 
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มติทีป่ระชมุ (RESOLUTION) 

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

This Agenda must be approved by a majority vote of the 
shareholders who attend and vote at the Meeting. 
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พระรำชบัญญตับิริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
(PUBLIC LIMITED COMPANIES ACT, B.E. 2535) 

มาตรา 116  

บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของ 
ทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้ต้องมีทุนส ารองมากกว่าน้ัน  

 

Section 116 

A company must appropriate part of its annual net profits to a reserve fund in  
an amount of not less than five percent of the annual net profits with the deduction 
therefrom the amount representing the accumulated loss carried forwards (if any) until 
this reserve fund reaches the amount of not less than ten percent of the registered 
capital, unless a greater amount of the reserve fund is required by the articles of 
association of the company or other laws. 
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นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิัท 
(THE COMPANY’S DIVIDEND POLICY) 

นโยบายก าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) 
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่นๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่ 
การด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 
 

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้น
แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้  
แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 
The Company has a policy to pay dividend to shareholders at least 50 percent of net profit of each 
company (according to each company's financial statements) after deducting corporate income tax, 
legal reserves and other necessary reserves on a half basis. The dividend payment rate may be 
changed depending on the necessity and appropriateness, given that this change must provide the 
highest benefit to the shareholders.  
 

A resolution of the Company's Board of Directors regarding the dividend payment must be proposed 
to the Shareholder Meeting for approval, except for an interim dividend payment, which the Board of 
Directors may approve and then report to the next Shareholder Meeting. 
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หลักกำรและเหตผุล (PRINCIPLE AND REASON) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้มีมติอนุมติให้เสนอที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 420,258,446 บาท 
โดยได้จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นเงินจ านวน 19,468,663 บาท และจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 306,822,869.90 บาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผล
ประมาณร้อยละ 76.5 ของก าไรสุทธิของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินส ารอง
ตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่นๆ ที่จ าเป็น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้้เงินปันผลจะ
ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ 

 

The resolution of the Board of Directors No.1/2022 held on February 25th, 2022 approved to pay 
dividend because the company has net profit for the year 2021 in the amount of 420,258,446 
baht and setting aside at 19,468,663 baht for legal reserve, and for dividend payment to the 
shareholders at 0.7 baht per share, totaling 306,822,869.90 baht, representing 76.5 percent of the 
net profit of each company. (According to the company financial statements) after deducted 
corporate income tax, legal reserves and other necessary reserves are in line with the Company's 
dividend policy. Dividends are withholding tax at the rate stipulated by law. 
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หลักกำรและเหตผุล (PRINCIPLE AND REASON) 

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่  
10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 169,900,889.60 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่าย
เพ่ิมเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 136,921,980.30 บาท  

Due to the Board of Directors had already approved the interim dividend payment to the 
shareholders on September 10, 2021 at 0.4 baht per share for a total of 169,900,889.60 baht, 
therefore, there will be additional dividend remaining for the shareholders at 0.30 baht per 
share, totaling 136,921,980.30 baht.  

 

ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ 
ผูถ้ือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565  

The specified the name list of shareholders who are eligible to receive dividends (Record Date) 
on March 14th, 2022 and the dividend payment to shareholders on May 9th, 2022. 
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รำยละเอียดเปรียบเทียบกำรจ่ำยปันผลในปี 2563 และ ปี2564  
(THE COMPARISON AMONG THE DIVIDEND PAYMENT FOR THE 2020 AND 2021 YEAR) 
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วิธีกำรส่งค ำถำม (HOW TO SEND QUESTION) 
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วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน (THE VOTING METHOD) 

ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด 
โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระน้ัน ๆ ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะ 
หักคะแนนท่ีไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดของการประชุมในวาระน้ันๆ  
กรณีท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือ 
ผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระท่ีน าเสนอ 

 

One share represents one vote, and if any shareholder or proxy wished to object or 
abstain to the vote on any agenda, please press object or abstain button on that 
agenda. In counting the votes in each agenda, the Company will deduct the objection 
and abstaining votes from the total number of votes of the meeting in that agenda.  
If the objection and abstention buttons were not  pressed, the Company will assume 
that the shareholders or proxies had a resolution to approve the proposed agenda. 
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วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน (THE VOTING METHOD) 



AGENDA NO. 5 
พิจำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ้่นจำก
ต ำแหนง่ตำมวำระ 
To elect directors to replace those who retired by 
rotation 
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มติทีป่ระชมุ (RESOLUTION) 
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ดังต่อไปน้ี 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา 
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานในที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 
This Agenda must be approved by a majority vote of the shareholders who attend and vote at the 
Meeting, in accordance with the following rules and procedures. 

1. One shareholder shall have one vote for each share; 
2. Each shareholder shall exercise the votes he has under 1. to appoint director(s) on an 

individual basis; 
3. Persons receiving the most votes are those who are elected to be directors, in 

descending order, to the number of directors who are to be elected. If there is a tie in 
the last to be elected and this exceeds the said number of directors, the presiding 
chairman shall have an additional casting vote. 
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ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15  
(ARTICLE 15 OF THE COMPANY’S ARTICLES OF ASSOCIATION) 

ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับอัตรา 1 ใน 3  โดยให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 

At every annual general meeting, one-third of the directors shall retire. If the number 
of directors is not a multiple of three, the number of directors closest to one-third shall 
retire, the director who has held office the longest shall retire.  
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หลักกำรและเหตผุล (PRINCIPLE AND REASON) 
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทเป็น 
การล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาเปิดโอกาสแล้ว ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
รายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ 

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มี
ส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับ
บริษัท หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง 
 

The Company provides opportunities for the shareholders the rights to propose qualified candidate to be 
nominated as the Company’s director by announcing the criteria of such proposal during 1 December 2021 to 
31 January 2022 through SET news release and the Company’s website. There was no proposal of directorship 
to the Company. 

The Company does not yet appoint the nominating committee. However, the Board, excluding the Director 
considered having conflict of interest in this matter, had considered by educational background, 
competencies and business experience. They must also be qualified under the Public Limited Companies Act, 
B.E. 2535, Notification of the SEC and other relevant laws, including the Company’s Articles of Association 
and good corporate governance principle. The Board recommends that the shareholders’ meeting should elect 
2 directors who retired by rotation 
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นำยกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ (MR. KITTIPONG PRUCKSA-AROON) 

ชื่อ -นามสกลุ :  นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ 
Name-Surname Mr. Kittipong Prucksa-aroon 

อายุ   53 ป ี
Age  53 years 

สัญชาต ิ  ไทย 
Nationality   Thai 

จ านวนป ี  2 ป ี
Number of years  2 years 
as a director 

ต าแหนง่ทีแ่ตง่ตัง้  กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ 
Appoint Position Director, and Managing Director 

ประวตักิารศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
Educational   BBA, Assumption University 

ประวตักิารท างาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
  กรรมการ บริษัท สกายเน็ต ซิสเต็มส์ จ ากัด 
  กรรมการ บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 
Work Experiences Director, and Managing Director, Asiasoft Corporation PLC 
   Director, Skynet Systems Co,.Ltd. 
  Director Thaiware Communication Co,.Ltd. 
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วิธีกำรส่งค ำถำม (HOW TO SEND QUESTION) 
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วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน (THE VOTING METHOD) 

ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด 
โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระน้ัน ๆ ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะ 
หักคะแนนท่ีไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดของการประชุมในวาระน้ันๆ กรณีท่ี
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือ 
ผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระท่ีน าเสนอ 

 

One share represents one vote, and if any shareholder or proxy wished to object or 
abstain to the vote on any agenda, please press object or abstain button on that 
agenda. In counting the votes in each agenda, the Company will deduct the objection 
and abstaining votes from the total number of votes of the meeting in that agenda.  
If the objection and abstention buttons were not  pressed, the Company will assume 
that the shareholders or proxies had a resolution to approve the proposed agenda. 
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วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน (THE VOTING METHOD) 
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พ.ต.อ. ญำณพล ยั่งยืน (POL.COL. YANAPHON YOUNGYUEN) 

ชื่อ -นามสกลุ :          พ.ต.อ. ญาณพล ย่ังยืน 
Name-Surname         Pol.Col. Yanaphon Youngyuen 
อายุ           68 ป ี
AGE           68 years 
สัญชาต ิ           ไทย 
Nationality            Thai 
จ านวนป ี          4 ป ี5 เดือน 
Number of years as a director      4 years 5 months 
ต าแหนง่ที่แตง่ตัง้        กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
Appoint Position        Independent Director and Audit Committee 
ประวตักิารศึกษา           - ผังเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
           - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์)  
              ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
           - หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) รุ่นที่ 16 
Educational           - Master of Urban Planning; Faculty of Architecture,  
             Chulalongkorn University    
           - Master of Science Program in Computer Science; Department of 
             Computer Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University 
           - Chief Information Officer (CIO 16) 
ประวตักิารท างาน          - กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน  
           - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒดิ้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการการรักษา 
              ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) 
Work Experiences       - Independent Director and Audit Committee, Asiasoft Corporation PLC 
           - Cyber Security Expert Commissioners on Engineering, National Cyber  
              Security Committee 
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วิธีกำรส่งค ำถำม (HOW TO SEND QUESTION) 
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วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน (THE VOTING METHOD) 

ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด 
โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระน้ัน ๆ ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะ 
หักคะแนนท่ีไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดของการประชุมในวาระน้ันๆ กรณีท่ี
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือ 
ผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระท่ีน าเสนอ 

 

One share represents one vote, and if any shareholder or proxy wished to object or 
abstain to the vote on any agenda, please press object or abstain button on that 
agenda. In counting the votes in each agenda, the Company will deduct the objection 
and abstaining votes from the total number of votes of the meeting in that agenda.  
If the objection and abstention buttons were not  pressed, the Company will assume 
that the shareholders or proxies had a resolution to approve the proposed agenda. 
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วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน (THE VOTING METHOD) 



AGENDA NO. 6 
พิจำรณำอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำร 
To approve the directors’ remuneration 
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มติทีป่ระชมุ (RESOLUTION) 

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

This Agenda must be approved by not less than two-thirds of all votes 
of the shareholders who attend at the Meeting. 
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ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 
(ARTICLE 16 OF THE COMPANY’S ARTICLES OF ASSOCIATION) 

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจก าหนด
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราว หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมี 
การเปลี่ยนแปลงก็ได้ 

 

A director shall have a right to receive remuneration from the Company in the form 
of rewards, meeting allowances, gratuity, bonus, or otherwise as permitted hereby or 
approved by the shareholders’ meeting, which may be determined in specific 
amounts or regulated by the standards and prescribed from time to time or coming 
into effect until amendments are made.  
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หลักกำรและเหตผุล (PRINCIPLE AND REASON) 

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2565 แล้ว  
โดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และความเหมาะสมตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 
2564 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในปัจจุบัน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง 

 

As the Company currently does not have a Remuneration Committee. However, the determination of 
the Board of Directors' remuneration has been carefully considered by the Board of Directors Meeting 
No. 1/2022 taking into account various factors. and the appropriateness in accordance with the 
principles of good corporate governance, such as the Company's operating results in 2021, the 
economic situation of the current business related to the Company; Obligations and responsibilities of 
the Board of Directors including comparing the information on the remuneration of directors in the 
same or similar industries 
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รำยละเอยีดค่ำตอบแทนกรรมกำร  
(DIRECTORS’ REMUNERATION DETAILS) 
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หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็น
ส่วนเพ่ิมเติมจากค่าจ้างปกติท่ีกรรมการแต่ละท่านได้รับ โดยอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว ให้มีผล
ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

 

Any director being the Company’s employee shall receive the directors’ 
remuneration added on to his salary as employee with the effective since May 1st, 
2022. 

 

รำยละเอยีดค่ำตอบแทนกรรมกำร  
(DIRECTORS’ REMUNERATION DETAILS) 
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วิธีกำรส่งค ำถำม (HOW TO SEND QUESTION) 
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วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน (THE VOTING METHOD) 

ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด 
โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระน้ัน ๆ ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะ 
หักคะแนนท่ีไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดของการประชุมในวาระน้ันๆ กรณีท่ี
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือ 
ผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระท่ีน าเสนอ 

 

One share represents one vote, and if any shareholder or proxy wished to object or 
abstain to the vote on any agenda, please press object or abstain button on that 
agenda. In counting the votes in each agenda, the Company will deduct the objection 
and abstaining votes from the total number of votes of the meeting in that agenda.  
If the objection and abstention buttons were not  pressed, the Company will assume 
that the shareholders or proxies had a resolution to approve the proposed agenda. 
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วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน (THE VOTING METHOD) 



AGENDA NO. 7 
พิจำรณำแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและก ำหนดคำ่สอบบญัช ี
ประจ ำปี 2565 
To appoint the Auditors and determine the audit fee 
for the year 2022 
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มติทีป่ระชมุ (RESOLUTION) 

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

This Agenda must be approved by a majority vote of the shareholders 
who attend and vote at the Meeting. 
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กฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง (RELEVANT LAW) 

 

พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้  

 

The Public Limited Company Act B.E. 2535, Section 120 which specify that the 
Shareholders’ Meeting shall appoint the auditor and fix the auditor’s 
remuneration annually. In appointing the auditor, the former auditor may be  
re-appointed.  
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กฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง (RELEVANT LAW) 

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน 
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทต้อง
จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรายใดปฎิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรายน้ัน เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 

 

The Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Chor.75/2561 regarding 
rules, conditions and procedures for disclosure of information about the financial position 
and results of operations of the issuing Company, requiring the issuing the Company shall 
arrange for rotation of the auditor. In the event of any act and auditors express an opinion 
on the financial statements of the Company for the past seven fiscal years, whether 
consecutive or not. The Company will appoint such auditor as the Company’s auditor after 
the period at least five consecutive fiscal years. 
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หลักกำรและเหตผุล (PRINCIPLE AND REASON) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2565 ได้พิจาณาผลการปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชี  
บริษัท มาซาร์ส จ ากัด ท่ีผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับ อีกท้ังมีความเข้าใจ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะท าให้งานตรวจสอบบัญชีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และ 
มีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าสอบบัญชี 

 

The Audit Committee meeting No.1/2022 had considered that the performance of auditors 
from Mazars Limited are appropriate due to its reputable auditing quality and standard 
and good business knowledge of the Company, leading to rapid, flexible and efficient 
auditing performance. The Audit Committee proposed to the Board in order to consider 
and propose to the shareholders’ meeting to consider the appointment of the auditors 
and the determination of the audit fee. 
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รำยละเอยีดผูส้อบบัญชี (AUDITOR’ DETAILS) 
ส านักงานสอบบัญชี  บริษัท มาซาร์ส จ ากัด  
Company Auditors  Mazars Company Limited  
 
ชื่อผู้สอบบัญชี  นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ 
  นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7049 
 

  ท้ังน้ี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมาได้ท าหน้าท่ีผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ป ี 
  โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึง มีอ านาจตรวจสอบ สอบทาน จัดท า และแสดงความเห็นต่องบการเงิน
  ของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้ 
  บริษัท มาซาร์ส จ ากัด เปน็ผู้มีอ านาจ จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท มาซาร์ส จ ากัด  
  ท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ 

Names of Auditors   Mr. Sompop Pholprasarn CPA License No. 6941 and/or  
  Ms. Wannawat Hemachayart CPA License No. 7049 and/or In this regard,  
   
  the auditors according to the proposed list have served as the Company's auditors for 
  a period of 4 years. Anyone of Auditor is authorized to audit, review and express  
  opinion for  the Company’s Financial Statements. In the event those auditors are  
  unable to perform their duties, Mazars Limited is authorized to assign another its  
  auditors to perform the audit and express an opinion on the Company’s financial  
  statements in their place 
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ค่าสอบบญัชี 3,150,000 บาท (ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นเงิน 3,100,000 บาท)  
  โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ 

Audit Fee  3,150,000 baht (Audit fee of the year 2021 is 3,100,000 baht) 

 
ความสัมพันธก์บัริษัท  ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมาน้ัน ไม่มีส่วนได้เสีย หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  
  กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
  เป็นอิสระแต่อย่างใด 

Relation with the Company:   Auditors proposed to audit the Company has no relationship nor 
   conflict of interest with the Company, its subsidiaries, executives, 
   major shareholders or their related persons of such. The said  
   auditor is accordingly independent to audit and comment the 
   Company’s financial statements. 

 

รำยละเอยีดผูส้อบบัญชี (AUDITOR’ DETAILS) 
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รำยละเอยีดผูส้อบบญัชี (AUDITOR’ DETAILS) 

การใหบ้รกิารบรษัิทอืน่:   บริษัท มาซาร์ส จ ากัด มีผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและลงนามในงบการเงิน  
   ประจ าปี 2565 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่  
   รวมจ านวน 4 บริษัท 

Services to Other Companies:  Mazars will audit and certify the financial statements of the year 2022 
   of the Company’s subsidiaries, joint ventures and its affiliates totaling 
   of 4 companies 

 

หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกต ิขอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นมอบอ านาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก าหนด
ค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป 

In addition, if there are any tasks arising other than the audit tasks, shareholders’ meeting should 
authorized the Board to determine the extraordinary expenses on case by case basis. 
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รำยละเอยีดผูส้อบบญัชี (AUDITOR’ DETAILS) 
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วิธีกำรส่งค ำถำม (HOW TO SEND QUESTION) 
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วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน (THE VOTING METHOD) 

ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด 
โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระน้ัน ๆ ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะ 
หักคะแนนท่ีไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดของการประชุมในวาระน้ันๆ กรณีท่ี
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือ 
ผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระท่ีน าเสนอ 

 

One share represents one vote, and if any shareholder or proxy wished to object or 
abstain to the vote on any agenda, please press object or abstain button on that 
agenda. In counting the votes in each agenda, the Company will deduct the objection 
and abstaining votes from the total number of votes of the meeting in that agenda.  
If the objection and abstention buttons were not  pressed, the Company will assume 
that the shareholders or proxies had a resolution to approve the proposed agenda. 
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วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน (THE VOTING METHOD) 



AGENDA NO. 8 
พิจารณาอนมุตัใิห้จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของ บมจ. เอเชยีซอฟท ์
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งจดัสรรให้แกค่ณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ครั้งที ่1 (AS-WB) โดยมกีรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ไดร้ับจดัสรรเกนิกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิทีอ่อก 
To approve the allocation of warrants to purchase the ordinary shares of 
Asiasoft Corporation Public Company Limited issued to board of directors, 
management, and employees of the Company and subsidiary No. 1 (AS-WB) 
to Board and employees who receive the warrants exceed 5% of the issued 
warrants. 



79 

มติทีป่ระชมุ (RESOLUTION) 

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมคีะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

2. ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนอนุมติให้จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์  
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
คร้ังที่ 1 (AS-WB) ให้แก่บุคคลตามรายชื่อเป็นรายบุคคล 

3. ต้องไม่มีผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียง
คัดค้าน 

This Agenda must be approved by not less than third-fourth of all votes of the shareholders who attend at the 
Meeting, in accordance with the following rules and procedures. 

1. One shareholder shall have one vote for each share; 

2. Each shareholder shall exercise the votes he has under 1 to approve the allocation of warrants to 
purchase the ordinary shares of Asiasoft Corporation Public Company Limited issued to board of 
directors, management, and employees of the Company and subsidiary No. 1 (AS-WB) exceed 5% of 
the issued warrants to name list above on an individual basis; 

3. No more than 10% of the total number votes held by shareholders who are presented at the meeting 
and entitled to vote, object the issue and offer for sale of warrants aforesaid. 
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กฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง (RELEVANT LAW) 

เน่ืองจากประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ 
ต่อกรรมการหรือพนักงาน ข้อ 13 ก าหนดให้ในกรณีเป็นการจัดสรรหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่กรรมการ 
หรือจัดสรรให้แก่พนักงานรายใด อันเป็นผลให้จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์รวมแล้ว เป็นจ านวนเกินกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนหลักทรัพย์ ท้ังหมดท่ีเสนอขาย บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือขอมติอนุมัติให้บริษัท 
น าหลักทรัพย์แปลงสภาพมาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายที่จะได้รับการจัดสรร 

 

The Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor.32/2551 Re: Offer for Sale of 
Newly-issued Securities to Directors or Employees, section 13, specify that, in the case of the 
allocation to the a director or to an employee which results in more than five percent of the 
proportion of the total securities offered, the company shall hold a shareholders’ meeting to 
obtain a resolution approving the allocation of the convertible securities to the directors or 
employees to whom they will be allocated. 
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หลักกำรและเหตผุล (PRINCIPLE AND REASON) 
 

ตามท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า ปี 2563 วันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครัง้ ท่ี 1 (AS-WB) 

  

Whereas, the Meeting that as the Annual General Meeting of shareholders 2020,  
on 23 April, 2020 approved to issuing Warrants to Purchase the Ordinary Shares of 
Asiasoft Corporation Public Company Limited issued to Board of Directors, Management, 
and Employees of the Company and Subsidiary No. 1 (AS-WB) 
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รำยละเอยีดเบือ้งต้น AS-WB (PRELIMINARY DETAILS OF AS-WB) 

ชื่อหลักทรัพย์ AS-WB 
Name of Securities: AS-WB 
 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย 20,493,850 หน่วย 
Number of Warrants Issued and Offered for Sale: 20,493,850 Units 
 
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 20,493,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
Number of Ordinary Shares Reserved for the Exercise of Rights under the Warrants: 20,493,850 
shares with a par value of Baht 0.50 per share  
 
วิธีการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย 
Offering Method: Offered to board of directors, management, and employees of the Company and 
subsidiary 
 
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธ ิ
Term of Warrants: 3 years from the Issuance Date 
 
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 0.86 บาท 
Exercise Price: Baht 0.86 



83 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  
เป็นกรรมการของบริษัท ณ วันที่บริษัทฯ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ กรณีเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ 
และ/หรือ บริษัทย่อย ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป หรือในต าแหน่งเทียบเท่า และเข้ามาท างานแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
แต่หากเป็นพนักงานที่ต ่ากว่าระดับผู้จัดการลงไป คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเป็น
รายบุคคลตามคุณประโยชน์ที่ได้ท าให้แก่บริษัทฯ 
 
Criteria and Conditions for the allocation of the Warrants 
Being the Board of directors on the date the Company issues the Warrants. In case being the 
Managements and Employees of the Company, holding the position from manager or the 
equivalent and having been working with the Company for a period of no less than one year, in 
the case of Employees at a level lower than managerial level, or the equivalent, The Executive 
Committee of the Company will individually select the Employees who are eligible to receive 
the Warrants. 

รำยละเอยีดเบือ้งต้น AS-WB (PRELIMINARY DETAILS OF AS-WB) 
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ใบส าคัญแสดงสิทธิที่มีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพแล้วจ านวน 11,774,913 หน่วย คิดเป็นจ านวนหุ้น 
11,774,913 หุ้น คงเหลือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจ านวน 8,718,937 หน่วย คิดเป็นจ านวน
หุ้น 8,718,937 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565) 

 

The number of exercised warrants 11,774,913 units, totaling of 11,774,913 shares, the 
remaining warrants have not been exercised are 8,718,937 units, representing 
8,718,937 shares (as of March 21, 2022). 

รำยละเอยีดเบือ้งต้น AS-WB (PRELIMINARY DETAILS OF AS-WB) 
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รำยละเอยีดกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธ ิ 
(DETAILS OF WARRANT ALLOCATION) 

 

 



86 

วิธีกำรส่งค ำถำม (HOW TO SEND QUESTION) 
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วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน (THE VOTING METHOD) 

ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด 
โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระน้ันๆ ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะ 
หักคะแนนท่ีไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดของการประชุมในวาระน้ัน ๆ กรณีท่ี
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือ 
ผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระท่ีน าเสนอ 

 

One share represents one vote, and if any shareholder or proxy wished to object or 
abstain to the vote on any agenda, please press object or abstain button on that 
agenda. In counting the votes in each agenda, the Company will deduct the objection 
and abstaining votes from the total number of votes of the meeting in that agenda.  
If the objection and abstention buttons were not  pressed, the Company will assume 
that the shareholders or proxies had a resolution to approve the proposed agenda. 
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วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน (THE VOTING METHOD) 
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รำยละเอยีดกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธ ิ 
(DETAILS OF WARRANT ALLOCATION) 
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วิธีกำรส่งค ำถำม (HOW TO SEND QUESTION) 
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วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน (THE VOTING METHOD) 

ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด 
โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระน้ัน ๆ ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะ 
หักคะแนนท่ีไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดของการประชุมในวาระน้ันๆ กรณีท่ี
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือ 
ผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระท่ีน าเสนอ 

 

One share represents one vote, and if any shareholder or proxy wished to object or 
abstain to the vote on any agenda, please press object or abstain button on that 
agenda. In counting the votes in each agenda, the Company will deduct the objection 
and abstaining votes from the total number of votes of the meeting in that agenda.  
If the objection and abstention buttons were not  pressed, the Company will assume 
that the shareholders or proxies had a resolution to approve the proposed agenda. 
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วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน (THE VOTING METHOD) 
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รำยละเอยีดกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธ ิ 
(DETAILS OF WARRANT ALLOCATION) 
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วิธีกำรส่งค ำถำม (HOW TO SEND QUESTION) 
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วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน (THE VOTING METHOD) 

ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด 
โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระน้ัน ๆ ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะ 
หักคะแนนท่ีไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดของการประชุมในวาระน้ันๆ กรณีท่ี
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือ 
ผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระท่ีน าเสนอ 

 

One share represents one vote, and if any shareholder or proxy wished to object or 
abstain to the vote on any agenda, please press object or abstain button on that 
agenda. In counting the votes in each agenda, the Company will deduct the objection 
and abstaining votes from the total number of votes of the meeting in that agenda.  
If the objection and abstention buttons were not  pressed, the Company will assume 
that the shareholders or proxies had a resolution to approve the proposed agenda. 

 

 
 



96 

วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน (THE VOTING METHOD) 



AGENDA NO. 9 
พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ำม)ี 
Others 
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วิธีกำรส่งค ำถำม (HOW TO SEND QUESTION) 

 




