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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
 

หลักการและเหตุผลประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุ้น 
ในการพจิารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ 

 
วาระที่ 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
 
หลกัการและเหตผุล 

บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุ โดยมีส าเนารายงานการประชมุ
ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่ รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 ซึง่ประชมุ
เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ได้บนัทกึถกูต้อง ครบถ้วน จงึเห็นสมควรให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 
การลงมติ 

วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 
 
หลกัการและเหตผุล 
 บริษัทได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และข้อมลูส าคญัอื่น ๆ 
รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทประจ าปี 2561 
 
การลงมติ 

วาระนีเ้ป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จงึไมต้่องมีการลงมติ 
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วาระที่ 3. พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2561 
 
หลกัการและเหตผุล 

บริษัทได้จดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 แล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีของ
บริษัทได้ตรวจสอบแล้วได้แสดงความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไข รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปีตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ประจ าปี 2561 ดงักลา่ว 
 
การลงมติ 
 วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่ 4. พจิารณาอนุมัตงิดการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
 
หลกัการและเหตผุล 

ตามกฎหมายบญัญตัิให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
 นโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดนโยบายการจา่ยเงินปันผล
ไว้ ดงันี ้ “ในกรณีปกติท่ีกลุม่บริษัทไมม่ีความจ าเป็นในการใช้เงินเพ่ือการลงทนุหรือขยายกิจการ และมี
กระแสเงินสดเพียงพอ กลุม่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลส าหรับบริษัทและบริษัทย่อยปีละ 2 ครัง้ 
โดยการจ่ายครัง้ท่ี 1 จะจ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาล และการจ่ายครัง้ท่ี 2 จะจ่ายเป็นเงินปันผล
ประจ าปี ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิของแตล่ะบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นและเหมาะสม ทัง้นี ้อตัราการ
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลงได้ โดยขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและความเหมาะสม ภายใต้เง่ือนไข
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
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กระแสเงินสดเพียงพอ กลุม่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลส าหรับบริษัทและบริษัทย่อยปีละ 2 ครัง้ 
โดยการจ่ายครัง้ท่ี 1 จะจ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาล และการจ่ายครัง้ท่ี 2 จะจ่ายเป็นเงินปันผล
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ท่ีการด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ มติของคณะกรรมการบริษัทท่ี
อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูน าเสนอเพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ แล้วให้รายงานให้
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป” 
 ซึง่มีข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมาดงันี ้
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) ปี 2561 (ปีที่เสนอ) 
1. ก าไร (ขาดทนุ) (บาท) สทุธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

45,567,141 15,307,314 

2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 409,877,016 409,877,016 409,877,016 409,877,016 
3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0 

(ประจ าปี) 
0 

(ระหวา่งกาล) 
0 

(ประจ าปี - รอ
อนมุตัิ) 

0 
(ระหวา่งกาล - 
รออนมุตัิ) 

0 0 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 
0 0 0 0 

0 0 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2561 เน่ืองจากบริษัทยงัมีผลขาดทนุสะสมอยู่ 
 
การลงมติ 

วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 5. พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 
หลกัการและเหตผุล 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดวา่ ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออก
โดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงั  
จดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหนง่

 
P
A
G
E

 

นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ส าหรับในปีนี ้บริษัทมีกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน ได้แก ่
1. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. พนัต ารวจเอกญาณพล ยัง่ยืน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ส าหรับข้อมลูของกรรมการท่ีเสนอให้เลือกตัง้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม ่ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่

มาด้วย 3 
 
กรรมการอสิระ หมายถงึ กรรมการท่ีไมไ่ด้มีต าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนกังานประจ าของ

บริษัท ไมไ่ด้เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท และเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถท าหน้าท่ีคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่า
เทียมกนั และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปี ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือท่ี
ปรึกษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของ
กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการ
ขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ี
มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่าสองปี 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถงึการท ารายการทางการค้าท่ีกระท า
เป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบั
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ท่ีการด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ มติของคณะกรรมการบริษัทท่ี
อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูน าเสนอเพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ แล้วให้รายงานให้
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป” 
 ซึง่มีข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมาดงันี ้
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) ปี 2561 (ปีที่เสนอ) 
1. ก าไร (ขาดทนุ) (บาท) สทุธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

45,567,141 15,307,314 

2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 409,877,016 409,877,016 409,877,016 409,877,016 
3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0 

(ประจ าปี) 
0 

(ระหวา่งกาล) 
0 

(ประจ าปี - รอ
อนมุตัิ) 

0 
(ระหวา่งกาล - 
รออนมุตัิ) 

0 0 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 
0 0 0 0 

0 0 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2561 เน่ืองจากบริษัทยงัมีผลขาดทนุสะสมอยู่ 
 
การลงมติ 

วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 5. พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 
หลกัการและเหตผุล 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดวา่ ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออก
โดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงั  
จดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหนง่
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นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ส าหรับในปีนี ้บริษัทมีกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน ได้แก ่
1. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. พนัต ารวจเอกญาณพล ยัง่ยืน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ส าหรับข้อมลูของกรรมการท่ีเสนอให้เลือกตัง้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม ่ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่

มาด้วย 3 
 
กรรมการอสิระ หมายถงึ กรรมการท่ีไมไ่ด้มีต าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนกังานประจ าของ

บริษัท ไมไ่ด้เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท และเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถท าหน้าท่ีคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่า
เทียมกนั และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปี ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือท่ี
ปรึกษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของ
กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการ
ขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ี
มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่าสองปี 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถงึการท ารายการทางการค้าท่ีกระท า
เป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบั
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สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถงึพฤติการณ์อื่น
ท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระตอ่อีกฝ่าย
หนึง่ ตัง้แตร้่อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แตย่ี่สิบล้าน
บาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไป
ตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่น
การพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อน
วนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท
สงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปี
จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่
น้อยกวา่สองปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ี
มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย  

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของบริษัท 

ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1. ถงึข้อ 9. แล้ว 
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท
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ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

ในกรณีท่ีบคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลท่ีมีหรือเคยมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ท่ีก าหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทอาจ
ได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่
ดงักลา่ว เม่ือบริษัทได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงวา่ได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 
89/7 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2551) แล้ววา่ การแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ี
เป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้
กรรมการอิสระด้วย 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีท าให้บคุคล
ดงักลา่วมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 

(ข) เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่ว

เป็นกรรมการอิสระ 
เพ่ือประโยชน์ตามข้อ 5. และข้อ 6. ค าวา่ “หุ้นสว่น” หมายความวา่ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจาก

ส านกังานสอบบญัชีหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรือ
รายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแตก่รณี) ในนามของนิติบคุคลนัน้ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 กระบวนการคดัเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ไมไ่ด้ผ่านคณะกรรมการสรรหา 
เน่ืองจากปัจจบุนับริษัท ยงัไมม่ีการแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้ร่วมกนั
พิจารณาคณุสมบตัิด้านตา่ง ๆ โดยดถูงึความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ 
ตลอดจนมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ตามกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว  
 คณะกรรมการจงึเห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งทัง้ 2 ท่าน 
ได้แก่ 1) นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ และ 2) พนัต ารวจเอกญาณพล ยัง่ยืน ซึง่มีคณุสมบตัิเหมาะสม กลบัเข้า
เป็นกรรมการและเข้าด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึง่ 
 
การลงมติ 
 วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
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สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถงึพฤติการณ์อื่น
ท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระตอ่อีกฝ่าย
หนึง่ ตัง้แตร้่อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แตย่ี่สิบล้าน
บาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไป
ตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่น
การพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อน
วนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท
สงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปี
จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่
น้อยกวา่สองปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ี
มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย  

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของบริษัท 

ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1. ถงึข้อ 9. แล้ว 
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท
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ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

ในกรณีท่ีบคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลท่ีมีหรือเคยมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ท่ีก าหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทอาจ
ได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่
ดงักลา่ว เม่ือบริษัทได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงวา่ได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 
89/7 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2551) แล้ววา่ การแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ี
เป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้
กรรมการอิสระด้วย 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีท าให้บคุคล
ดงักลา่วมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 

(ข) เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่ว

เป็นกรรมการอิสระ 
เพ่ือประโยชน์ตามข้อ 5. และข้อ 6. ค าวา่ “หุ้นสว่น” หมายความวา่ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจาก

ส านกังานสอบบญัชีหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรือ
รายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแตก่รณี) ในนามของนิติบคุคลนัน้ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 กระบวนการคดัเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ไมไ่ด้ผ่านคณะกรรมการสรรหา 
เน่ืองจากปัจจบุนับริษัท ยงัไมม่ีการแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้ร่วมกนั
พิจารณาคณุสมบตัิด้านตา่ง ๆ โดยดถูงึความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ 
ตลอดจนมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ตามกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว  
 คณะกรรมการจงึเห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งทัง้ 2 ท่าน 
ได้แก่ 1) นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ และ 2) พนัต ารวจเอกญาณพล ยัง่ยืน ซึง่มีคณุสมบตัิเหมาะสม กลบัเข้า
เป็นกรรมการและเข้าด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึง่ 
 
การลงมติ 
 วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
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1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
2. ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ี
บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
ผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
วาระที่ 6. พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 
 
หลกัการและเหตผุล 

ตามกฎหมายก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
อนมุตัิ ซึง่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการไว้เป็นรายต าแหน่ง 
ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

กรรมการบริษัท ได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน โดย 
  ประธานกรรมการ   33,000 บาทตอ่เดือน 
  กรรมการ   22,000 บาทตอ่เดือน 
 กรรมการตรวจสอบ ได้รับคา่ตอบแทนเป็นคา่เบีย้ประชมุส าหรับการประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบในแตล่ะครัง้ โดย 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 44,000 บาทตอ่ครัง้ 
  กรรมการตรวจสอบ  33,000 บาทตอ่ครัง้ 

หากกรรมการท่านใดเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ก็ให้คา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วเป็น
สว่นเพ่ิมเติมจากคา่จ้างปกติท่ีกรรมการแตล่ะท่านได้รับ 

การก าหนดคา่ตอบแทนของบริษัทไมไ่ด้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัท 
เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทยงัไมม่ีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนด
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท โดย
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถงึพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจแล้ว  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่ คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ตามท่ี
ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ดงักลา่ว เป็นอตัราท่ีเหมาะสม จงึขอน าเสนอตอ่ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ตามอตัราเดิม ทัง้นี ้
ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
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ความเห็นของคณะกรรมการ   
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ

บริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอ 
 
การลงมติ 

วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  
 
วาระที่ 7. พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
 
หลกัการและเหตผุล 

คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลือกผู้สอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 2562 และเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาน าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่
สอบบญัชี ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวฒัน์ เหมชะ
ญาติ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7049 ในนามบริษัท มาซาร์ส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ประจ าปี 2561 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ มีอ านาจตรวจสอบ สอบทาน จัดท า และแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้น ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้
บริษัท มาซาร์ส จ ากดั เป็นผู้มอี านาจจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท มาซาร์ส จ ากดั ท าหน้าท่ี
ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทนได้ โดยก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 
2562 เป็นเงินจ านวน 2,612,500 บาท (คา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นเงิน 2,375,000 บาท) 

ทัง้นี ้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีตามปกติ ขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจให้
คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณาก าหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป 

โดยผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไมม่ีสว่นได้เสียหรือความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท 
และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ใน
ลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด 

  
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบ
บญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอ 
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1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
2. ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ี
บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
ผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
วาระที่ 6. พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 
 
หลกัการและเหตผุล 

ตามกฎหมายก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
อนมุตัิ ซึง่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการไว้เป็นรายต าแหน่ง 
ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

กรรมการบริษัท ได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน โดย 
  ประธานกรรมการ   33,000 บาทตอ่เดือน 
  กรรมการ   22,000 บาทตอ่เดือน 
 กรรมการตรวจสอบ ได้รับคา่ตอบแทนเป็นคา่เบีย้ประชมุส าหรับการประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบในแตล่ะครัง้ โดย 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 44,000 บาทตอ่ครัง้ 
  กรรมการตรวจสอบ  33,000 บาทตอ่ครัง้ 

หากกรรมการท่านใดเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ก็ให้คา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วเป็น
สว่นเพ่ิมเติมจากคา่จ้างปกติท่ีกรรมการแตล่ะท่านได้รับ 

การก าหนดคา่ตอบแทนของบริษัทไมไ่ด้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัท 
เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทยงัไมม่ีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนด
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท โดย
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถงึพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจแล้ว  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่ คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ตามท่ี
ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ดงักลา่ว เป็นอตัราท่ีเหมาะสม จงึขอน าเสนอตอ่ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ตามอตัราเดิม ทัง้นี ้
ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
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ความเห็นของคณะกรรมการ   
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ

บริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอ 
 
การลงมติ 

วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  
 
วาระที่ 7. พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
 
หลกัการและเหตผุล 

คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลือกผู้สอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 2562 และเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาน าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่
สอบบญัชี ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวฒัน์ เหมชะ
ญาติ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7049 ในนามบริษัท มาซาร์ส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ประจ าปี 2561 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ มีอ านาจตรวจสอบ สอบทาน จัดท า และแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้น ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้
บริษัท มาซาร์ส จ ากดั เป็นผู้มอี านาจจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท มาซาร์ส จ ากดั ท าหน้าท่ี
ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทนได้ โดยก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 
2562 เป็นเงินจ านวน 2,612,500 บาท (คา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นเงิน 2,375,000 บาท) 

ทัง้นี ้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีตามปกติ ขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจให้
คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณาก าหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป 

โดยผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไมม่ีสว่นได้เสียหรือความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท 
และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ใน
ลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด 

  
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบ
บญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอ 
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การลงมติ 
วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที่ 8. พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 วาระนีก้ าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือเพ่ือให้คณะกรรมการได้ชีแ้จงข้อ
ซกัถามหรือข้อสงสยัตา่ง ๆ (ถ้าม)ี ดงันัน้จะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ และจะ
ไมม่ีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
 

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน   
นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการ
จะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบั
จ านวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการที่ขอให้
เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 
เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 
ข้อ 28. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้
ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ
ในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และ
โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ
จงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร 
 
ข้อ 29. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนใน
การประชมุก็ได้ หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้อง
เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานก าหนด ณ ท่ีประชมุ
ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
  
ข้อ 30. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชมุไมน้่อย
กวา่ 25 คน และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 




