
 

  วนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2565 
เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 (แก้ไข) 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้น ประจ าปี 2565 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
ได้พิจารณาและมีมติในแตล่ะวาระสรุปได้ดงันี ้ 

วาระที่ 1  มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564  

วาระที่ 3  มีมตอินมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ประจ าปี 
2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 



 

 
 
วาระที่ 4 มีมติอนุมตัิการจัดสรรก าไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564  

โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.40 

บาท  คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 169,900,889.60 บาท 
2. มีมติอนุมตัิการจัดสรรก าไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 

2564 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท โดยมีก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับปันผล (Record 
Date) ในวันท่ี 14 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในวันท่ี 9 
พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

 
 

 



 

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ จ านวน 2 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการสืบตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

 
(1) นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ ได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียง

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
(2) พ.ต.อ ญาณพล ยั่งยืน ได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียง

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
 
 
 
 



 

วาระที่ 6 มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบตามอตัราใหม ่ดงันี ้
กรรมการบริษัท ได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน โดย 

 ประธานกรรมการ   35,000 บาทตอ่เดือน 
 กรรมการ    25,000 บาทตอ่เดือน 

กรรมการตรวจสอบ ได้รับคา่ตอบแทนเป็นคา่เบีย้ประชมุในแตล่ะครัง้ โดย 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  50,000 บาทตอ่ครัง้ 
 กรรมการตรวจสอบ   35,000 บาทตอ่ครัง้ 

ทัง้นี ้ให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 

 
 

วาระที่ 7 มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
นายสมภพ ผลประสาร ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน์  
เหมชะญาติ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7049 ในนามบริษัท มาซาร์ส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ประจ าปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอ านาจตรวจสอบ สอบทาน จัดท า และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้บริษัท มาซาร์ส จ ากดั เป็นผู้มีอ านาจจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท 
มาซาร์ส จ ากัด ท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้  
โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นเงินจ านวน 3,150,000 บาท (ค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2564 เป็นเงิน 3,100,00 บาท) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

 



 

 
 
วาระที่ 8 มีมติอนุมตัิให้จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น 

จ ากดั (มหาชน) ซึง่จดัสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย ครัง้
ท่ี 1 (AS-WB) โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก โดยมติท่ีประชมุของวาระนี ้ 

 ก. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
 ข. ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบคุคล 
 ค. คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน และสิทธิคดัค้าน (Veto) 10% 
 

1. มีมตอินมุตัิให้จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) (AS-WB) ซึ่งจัดสรรให้แก่ นายปราโมทย์ สุดจิตพร เกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออก ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน เน่ืองจาก ดงันี ้



 

 
   หมายเหต ุ: ในวาระนีค้ณุปราโมทย์ สดุจิตพร เป็นผู้ มีสว่นได้เสียจงึไมล่งคะแนนในวาระนี ้แตใ่ห้นับรวมฐานเสียงด้วยส่งผลให้อตัราส่วนผู้ ไม่ 
    เห็นด้วย (Veto) คิดเป็นร้อยละ 6.2696 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิธออกเสียงลงคะแนน   
 

 
2. มีมติอนมุตัิให้จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) (AS-WB) ซึง่จดัสรรให้แก่ MR. UNG CHEK WAI GERRY เกินกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

 
 

3. มีมติอนมุตัิให้จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) (AS-WB) ซึง่จดัสรรให้แก่ Mr. Quach Dong Quang เกินกว่าร้อยละ 5 ของ



 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออก ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

 

 
 
 

วาระที่ 9 ไมม่ี 
 
 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

  
 
 

(นายปราโมทย์ สดุจิตพร)   (นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ) 
           กรรมการ           กรรมการ 


