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  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
วันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2561 เวลำ 14.00 น. 

ณ ห้องสเปซบำร์ ชัน้ 28 ตกึยู. เอม็. ทำวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 
 เลขที่ 9 ถนนรำมค ำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร  

        
 
รำยนำมกรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุม 

1. นายตนั  เตียว ลิม  ประธานกรรมการ 

2. นายปราโมทย์ สดุจิตพร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. นายเลิศชาย กนัภยั กรรมการ 

4. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขนัติวงศ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นางมลฤดี        สขุพนัธรัชต์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

6. พนัต ารวจเอกญาณพล  ยัง่ยืน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

 

รำยนำมผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม 

1. MR. QUANG QUACH DONG Chief Operation Officer (COO) 
2. นางรัตนา             มะโนมงคลกลุ รองกรรมการผู้จดัการ  
3. นางสาวศิริรัตน์      ไวศรายทุธ์   รองกรรมการผู้จดัการ 
4. คณุกิตติพงศ์  พฤกษอรุณ  รองกรรมการผู้จดัการ 

 

ผู้สอบบัญชี รำยนำมผู้แทนจำก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส จ ำกัด 

1.          นางสาวภทัราวดี   โชติธรรมนวี 

2.          นางสาวนนัท์มนสั  มานะสกลุ 
 
ที่ปรึกษำกฎหมำย 
1. นายบรรเทิง สธุรรมพร 
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เร่ิมกำรประชุม 

นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล Legal Manager และเลขานุการบริษัท ผู้ ได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการให้เป็นผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งแถลงว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเอง 66 คน 
จ านวนหุ้น 248,795,286 หุ้น และโดยการมอบฉนัทะ 81 คน จ านวนหุ้น 79,130,344 รวมเป็นผู้ ถือหุ้น 147 คน 
นบัจ านวนหุ้นได้ 327,925,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นท่ีช าระแล้วของบริษัท จ านวน 409,877,016 หุ้น 
ซึ่งไม่น้อยกว่า 25 คน และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทจงึขอให้ประธานกลา่วเปิดงาน  

นายตัน เตียว ลิม ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และ
มอบหมายให้นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล Legal Manager และเลขานุการบริษัท ท าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินการ
ประชมุ 

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้แนะน าคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และท่ีปรึกษา
กฎหมายต่อผู้ ถือหุ้น และรายงานว่าบริษัทมิได้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ  นอกจากนีไ้ด้ชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุวา่ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดต้องการ
งดออกเสียง หรือคดัค้าน ในวาระใด ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนน และยกมือขึน้ ทางทีมงานจะไปรับ
ใบลงคะแนนมาจากท่านเพ่ือน ามาสรุปคะแนนเสียง ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่คดัค้าน หรือไม่งดออกเสียง ก็ถือว่า
อนมุตัิ 

นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

วำระที่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 

  นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ น
ทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุก่อนการประชมุแล้ว 

  นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนการออกเสียง
ลงคะแนน 

  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม  

 ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้
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  มต ิ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ประชุมเมื่อวันท่ี 25 
เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 327,925,630 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง 

 
  

 

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2560  

 นางรัตนา มะโนมงคลกุล รองกรรมการผู้จดัการ รายงานผลสรุปเก่ียวกับการด าเนินงานของ
บริษัทประจ าปี 2560 และความคืบหน้าเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างและการลงทุน ของกลุ่มบริษัทให้ท่ีประชุม
รับทราบ  

 นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

  ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 

 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชี ประจ ำปี 2560 

  นางรัตนา มะโนมงคลกุล รองกรรมการผู้ จัดการ  กล่าวรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2560 ให้ท่ีประชมุทราบ 

 นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2560 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของ
บริษัทได้ตรวจสอบแล้วได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข รายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีท่ีได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุก่อนการประชมุแล้ว 
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 นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนการออกเสียง
ลงคะแนน 

  ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์ดงันี ้

  มต ิ อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจ าปี 2560 โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 327,925,530 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.99997 
ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00003 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   

 
วำระที่ 4  พจิำรณำอนุมัตงิดกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2560 

  นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล ได้รายงานการงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ต่อท่ีประชุม 
สรุปได้ดงันี ้ 

  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะพิจารณาอนุมตัิงด
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 เน่ืองจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตาม
กฎหมาย 

   คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล  ผู้ แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงไทย ขอให้บริษัทฯ ช้ีแจง

เก่ียวกบัการล้างผลขาดทุนสะสมและความคาดหมายเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งนาง
รัตนา มะโนมงคลกลุ รองกรรมการผู้จดัการได้ชีแ้จงวา่  บริษัทฯได้ด าเนินการล้างผลขาดทุนสะสมด้วยส่วนเกิน
มลูคา่หุ้น 796.8 ล้านบาทและเงินส ารองตามกฎหมาย 31.6 ลา้นบาทตามท่ีไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2560  ส่งผลให้ขาดทุนสะสมลดลงจาก 1,173..6 ล้านบาท เป็น 345.2 
ล้านบาท และถึงแม้ว่าในปี 2560 บริษัทฯ จะมีก าไรแต่ยงัคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ในปี 2560 จ านวน 
293.2 ล้านบาท  ดงันัน้บริษัทฯ  จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เม่ือบริษัทฯ ล้างผลขาดทนุสะสมได้ทัง้หมด 

  นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2560 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน 
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  ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

มต ิ อนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 327,925,530 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.99997 
ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00003 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   

 
 

วำระที่ 5  พจิำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  

  นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดว่า 
ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้
อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมก่็ได้  

  ส าหรับในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ
จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 

1. นายตนั เตียว ลิม  ประธานกรรมการ 
2. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขนัติวงศ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

  ก่อนวนันดัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรายช่ือบุคคลอื่น เพ่ือพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีจะพ้นวาระในครัง้นี ้ แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นใดเสนอรายช่ือบุคคลอื่น 
ดงันัน้บริษัทฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 2 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการแตล่ะราย 
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  คณุก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล ซึ่งเป็นผู้ แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึง
เหตุผลในการท่ีจะต้องเลือกตัง้นายตัน เตียว ลิม และนายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ เน่ืองจากได้ด ารงต าแหน่งติดตอ่กนัมามากกวา่ 9 ปี 

  นายปราโมทย์ สุดจิตพร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้ชีแ้จงว่า 
เน่ืองจากนายตัน เตียว ลิม เป็นนักธุรกิจท่ีร่วมก่อตัง้บริษัท และมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจเกมมาอย่าง
ยาวนาน รวมทัง้ท่ีผ่านมาหน้าท่ีหลกัของท่านยงัเป็นผู้ก าหนดทิศทางกลยุทธการด าเนินธุรกิจของบริษัท ในส่วน
ของนายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์  ท่านเป็นผู้ เ ช่ียวชาญทางด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดังนัน้
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าทัง้สองท่านมีคณุสมบัติท่ีเหมาะสม มีความเป็นอิสระ มีความส าคญั และ
สร้างคณุปูการให้แก่บริษัท  จงึต้องการให้นายตนั เตียว ลิม และนายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขนัติวงศ์ ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ ตอ่ไป 

  นอกจากนีค้ณุก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอให้นาย
ตนั เตียว ลิม และนายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขนัติวงศ์ กล่าวแนะน าตนเอง รวมทัง้กล่าวถึงผลงานท่ีผ่านมาในการท า
หน้าท่ีกรรมการของบริษัท ซึ่งนายตัน  นายตนั เตียว ลิม และนายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ ได้กล่าวแนะน า
ตนเอง รวมถงึได้กลา่วถงึผลงานท่ีผ่านมาในการท าหน้าท่ีกรรมการของบริษัท 

  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

  นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบคุคล โดยมีมติดงันี ้

มต ิ อนมุตัิการเลือกตัง้ นายตนั เตียว ลิม และนายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ กลบัเข้ารับ
ต าแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึง่ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

  (1) นายตนั เตียว ลิม ท่ีประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิให้เลือกกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง
ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นด้วย 327,925,430 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.99994 
ไมเ่ห็นด้วย 200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00006 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   
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 (2) นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ ท่ีประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิให้เลือกกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

เห็นด้วย 327,925,525 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.99997 
ไมเ่ห็นด้วย 105 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00003 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   
     

 

วำระที่ 6  พจิำรณำอนุมัตค่ิำตอบแทนกรรมกำร 

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนมาหลายมี และเน่ืองจากปี 2560 
บริษัทมีผลประกอบการท่ีดีขึน้ จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมตัิเพ่ิมค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการตรวจสอบขึน้อีก 10 % ของอตัราเดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นดงันี ้  

กรรมกำรบริษัท ได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน โดย 
   ประธานกรรมการ   33,000 บาทตอ่เดือน 
   กรรมการ   22,000 บาทตอ่เดือน 

กรรมกำรตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบีย้ประชุมส าหรับการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบในแตล่ะครัง้ โดย 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 44,000 บาทตอ่ครัง้ 
   กรรมการตรวจสอบ  33,000 บาทตอ่ครัง้ 

ทัง้นี ้หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการ
ดงักลา่วเป็นสว่นเพ่ิมเติมจากคา่จ้างปกติท่ีกรรมการแตล่ะท่านได้รับ  

  โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

  นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน 

  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 
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  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

 มต ิ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีเสนอมาทุก
ประการ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 327,925,530 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.99997 
ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00003 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

วำระที่ 7  พจิำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2561 

นางรัตนา มะโนมงคลกุล รองกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อท่ีประชุมว่า โดยการเสนอแนะ
และพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ    คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว  มีความเห็นว่า
ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2561 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวฒัน์ 

เหมชะญาต ิผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7049 แห่งบริษัท MAZARS LIMITED เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบ สอบทาน จัดท า และแสดงความเห็นในงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้ให้บริษัท MAZARS LIMITED เป็นผู้มีอ านาจจดัหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท MAZARS 
LIMITED ท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัท

ฯ โดยก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นเงินจ านวน 2,375,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพนั
บาทถ้วน) (คา่สอบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นเงิน 2,680,000 บาท) 

 
หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ ขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นมอบอ านาจให้

คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณาก าหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

ทัง้นี ้เป็นปีแรกท่ีนายสมภพ ผลประสาร ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6941 และ/หรือ 

นางสาววรรณวฒัน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7049 แห่งบริษัท MAZARS LIMITED เป็นผู้สอบ
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บญัชีของบริษัทฯ  เน่ืองจากเป็นผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสม  มีความเป็นอิสระ  ไม่มีส่วนได้เสียหรือความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ
บคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด   

  นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และ
ก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนการออกเสียง
ลงคะแนน 

  ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้ 

  มต ิ อนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2561 ตามท่ีเสนอมา
ทกุประการ และอนมุตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ หากมี
งานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติเป็นกรณีๆ ไป โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 327,925,530 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.99997 
ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00003 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

วำระที่ 8. พจิำรณำเร่ืองอื่นๆ  

  นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ก่อนวันนัดประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ หวัข้อ หรือ เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีจะให้พิจารณา  แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดเพ่ือพิจารณา จึง
ได้สอบถาม และ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกครัง้ 

  ไม่มีผู้ ถือหุ้น เสนอเร่ืองหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

  นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ รองกรรมการผู้จดัการ รายงานต่อท่ีประชุมถึงแผนการเปิดตลาด
เกมในประเทศอินโดนีเซีย รวมทัง้การจับมือกบัพนัธมิตรในการเปิดตวั Social Trading Platform ของบริษัท 
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สกายเน็ต ซิสเต็มส์ จ ากดั บริษัทย่อยในประเทศไทย ซึง่จะเป็น Social Trading Platform รายแรกในประเทศ
ไทย 

  นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

  มีผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงทิศทางการลงทุนในตลาดต่างประเทศ นายปราโมทย์ สุดจิตพร รอง
ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้ชีแ้จงว่าปัจจุบนับริษัทไม่ได้เข้าไปลงทุนเองทัง้หมด แต่ใช้
วิธีร่วมมือกบัพนัธมิตร ดงันัน้การลงทนุจงึไมส่งูมากเม่ือเทียบกบัอดีตท่ีผ่านมา  

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้น และ กล่าวปิดประชุม 
เวลา 15.45 น. 

 
หมายเหต ุ :    ก่อนการประชมุ นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้แทนจากสมาคมผู้ ถือหุ้นไทย แนะน าให้บริษัทสแกน QR 
Code และ/หรือสง่ลิงค์รายงานประจ าปี ไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ หรือ ในขณะท่ีลงทะเบียนการประชมุ เพ่ือให้ผู้
ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูได้ด้วยตนเอง  
 
 
           …........................................ 

   (นายตนั เตียว ลิม) 
    ประธานท่ีประชมุ 
 
 

                      รับรองวา่ถกูต้อง 
 
 
 
(นายปราโมทย์ สดุจิตพร) (นายตนั เตียว ลิม)   
          กรรมการ           กรรมการ  
 
 
 


