สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
หลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่ าง ๆ
วาระที่ 1. พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2561
หลักการและเหตุผล
บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 21
ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยมีสาเนารายงานการประชุม
ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้ บนั ทึกถูกต้ อง ครบถ้ วน จึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 2. รั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2561
หลักการและเหตุผล
บริ ษัทได้ จดั ทารายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2561 และข้ อมูลสาคัญอื่น ๆ
รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทประจาปี 2561
การลงมติ
วาระนี ้เป็ นเรื่ องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
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วาระที่ 3. พิจารณาอนุ มัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชี ประจาปี 2561
หลักการและเหตุผล
บริ ษัทได้ จดั ทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 แล้ วเสร็ จ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทได้ ตรวจสอบแล้ วได้ แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาปี ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี 2561 ดังกล่าว
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัตงิ ดการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2561
หลักการและเหตุผล
ตามกฎหมายบัญญัติให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ได้ กาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ไว้ ดังนี ้ “ในกรณีปกติที่กลุม่ บริ ษัทไม่มีความจาเป็ นในการใช้ เงินเพื่อการลงทุนหรื อขยายกิจการ และมี
กระแสเงินสดเพียงพอ กลุม่ บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลสาหรับบริ ษัทและบริ ษัทย่อยปี ละ 2 ครัง้
โดยการจ่ายครัง้ ที่ 1 จะจ่ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาล และการจ่ายครัง้ ที่ 2 จะจ่ายเป็ นเงินปั นผล
ประจาปี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิของแต่ละบริ ษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษัท) หลังหัก
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเหมาะสม ทังนี
้ ้ อัตราการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ความจาเป็ นและความเหมาะสม ภายใต้ เงื่อนไข
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ที่การดาเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ มติของคณะกรรมการบริ ษัทที่
อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องถูกนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้ วให้ รายงานให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”
ซึง่ มีข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมาดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1. กาไร (ขาดทุน) (บาท) สุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2. จานวนหุ้น (หุ้น)
3. เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

ปี 2560 (ปี ที่ผ่านมา)
45,567,141
409,877,016
0
(ประจาปี )

409,877,016
0
(ระหว่างกาล)

ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)
15,307,314
409,877,016
0
(ประจาปี - รอ
อนุมตั ิ)

0
4. รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (บาท)

0

409,877,016
0
(ระหว่างกาล รออนุมตั ิ)
0

0

0

0

0
0

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2561 เนื่องจากบริ ษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
หลักการและเหตุผล
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 15 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการ
ออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออก
โดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ง
P
A
G
E

นานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง สาหรับในปี นี ้ บริ ษัทมีกรรมการที่ออกตามวาระจานวน 2 ท่าน ได้ แก่
1. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. พันตารวจเอกญาณพล ยัง่ ยืน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สาหรับข้ อมูลของกรรมการที่เสนอให้ เลือกตังกลั
้ บเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่สง่
มาด้ วย 3
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้ มีตาแหน่งเป็ นผู้บริ หารหรื อพนักงานประจาของ
บริ ษัท ไม่ได้ เป็ นกรรมการบริ หารหรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท และเป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้บริ หาร และผู้ที่เกี่ยวข้ อง สามารถทาหน้ าที่ค้ มุ ครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่ า
เทียมกัน และสามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ทังนี
้ ้
ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการหรื อที่
ปรึกษาของส่วนราชการ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของ
กรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการ
ขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่
มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทา
เป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
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สินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อ
ให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ าย
หนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ าน
บาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไป
ตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อน
วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษา
กฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี
จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้
ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของ
บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่
มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้น
เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของบริ ษัท
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ 1. ถึงข้ อ 9. แล้ ว
กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัท
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ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณีที่บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้ อ 4. หรื อข้ อ 6. บริ ษัทอาจ
ได้ รับการผ่อนผันข้ อห้ ามการมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่า
ดังกล่าว เมื่อบริ ษัทได้ จดั ให้ มีความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทที่แสดงว่าได้ พิจารณาตามหลักในมาตรา
89/7 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังฉบั
้ บที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2551) แล้ วว่า การแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่
เป็ นอิสระ
และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการอิสระด้ วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ ที่ทาให้ บคุ คล
ดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษัทในการเสนอให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าว
เป็ นกรรมการอิสระ
เพื่อประโยชน์ตามข้ อ 5. และข้ อ 6. คาว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
สานักงานสอบบัญชีหรื อผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ ให้ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรื อ
รายงานการให้ บริ การทางวิชาชีพ (แล้ วแต่กรณี) ในนามของนิติบคุ คลนัน้
ความเห็นของคณะกรรมการ
กระบวนการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท
ไม่ได้ ผ่านคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัท ยังไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้ ร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถงึ ความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งทัง้ 2 ท่าน
ได้ แก่ 1) นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ และ 2) พันตารวจเอกญาณพล ยัง่ ยืน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม กลับเข้ า
เป็ นกรรมการและเข้ าดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึง่
การลงมติ

วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
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1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2. ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
ในกรณีที่
บุคคลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
ผู้ออกเสียงชี ้ขาด
วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ
หลักการและเหตุผล
ตามกฎหมายกาหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมตั ิ ซึง่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการไว้ เป็ นรายตาแหน่ง
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
กรรมการบริษัท ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน โดย
ประธานกรรมการ
33,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ
22,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นค่าเบี ้ยประชุมสาหรับการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบในแต่ละครัง้ โดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
44,000 บาทต่อครัง้
กรรมการตรวจสอบ
33,000 บาทต่อครัง้
หากกรรมการท่านใดเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท ก็ให้ คา่ ตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็ น
ส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้ างปกติที่กรรมการแต่ละท่านได้ รับ
การกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทไม่ได้ ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัท
เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อย่างไรก็ตาม
การกาหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดย
เปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจแล้ ว
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และ กรรมการตรวจสอบ ตามที่
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ดังกล่าว เป็ นอัตราที่เหมาะสม จึงขอนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัท และ กรรมการตรวจสอบ ตามอัตราเดิม ทังนี
้ ้
ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้ นไป
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ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัทและกรรมการตรวจสอบประจาปี 2562 ตามที่เสนอ
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 7. พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2562
หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการตรวจสอบได้ คดั เลือกผู้สอบบัญชีสาหรับรอบปี บญ
ั ชี
2562
และเสนอ
คณะกรรมการพิจารณานาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่า
สอบบัญชี ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรื อ นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะ
ญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 ในนามบริ ษัท มาซาร์ ส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ประจาปี 2561 โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ มีอานาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทา และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษัท และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีตามรายนามข้ างต้ น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้
บริ ษัท มาซาร์ ส จากัด เป็ นผู้มอี านาจจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัท มาซาร์ ส จากัด ทาหน้ าที่
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทแทนได้ โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
2562 เป็ นเงินจานวน 2,612,500 บาท (ค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 เป็ นเงิน 2,375,000 บาท)
ทังนี
้ ้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ ขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอานาจให้
คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณากาหนดค่าใช้ จ่ายพิเศษเป็ นกรณี ๆ ไป
โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีสว่ นได้ เสียหรื อความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท
และ/หรื อบริ ษัทย่อย และ/หรื อผู้บริ หาร และ/หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ใน
ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 ตามที่เสนอ

P
A
G
E

P
A
G
E

การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 8. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
วาระนี ้กาหนดไว้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามข้ อสงสัย และ/หรื อเพื่อให้ คณะกรรมการได้ ชี ้แจงข้ อ
ซักถามหรื อข้ อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ ามี) ดังนันจะไม่
้
มีการนาเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ และจะ
ไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้
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