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       วนัท่ี  25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 
เร่ือง เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 
 2. รายงานประจ าปี 2561 

3. ข้อมลูของกรรมการท่ีเสนอให้เลือกตัง้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ 
4. หลกัการและเหตผุลประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการ

ประชมุตา่ง ๆ 

5. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. หนงัสือมอบฉนัทะ  
7. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2562 

8. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุโดยสงัเขป 

 
  ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้
จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัองัคารท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสเปซบาร์ 
ชัน้ 28 เลขท่ี 9 ห้องเลขท่ี 9/283-5 อาคารยู.เอม็.ทาวเวอร์ ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

ส าหรับการประชมุครัง้นี ้ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ิมเติม ตลอดจน 
ไมไ่ด้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแตอ่ย่างใด  
 
วาระที่ 1.  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ซึง่ประชมุเมื่อ

วนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุ 
โดยมีส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่ รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
1/2561 ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ได้บนัทกึถกูต้องครบถ้วน จงึ
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เห็นสมควรให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 
วาระที่ 2.  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: บริษัทได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 และข้อมลู

ส าคญัอื่นๆ รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 
ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผล

การด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 
 
วาระที่ 3.  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: บริษัทได้จดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 แล้วเสร็จ ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วได้แสดง
ความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไข รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีตาม
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ประจ าปี 2561 
ดงักลา่ว 

 
วาระที่ 4.  พจิารณาอนุมัตงิดการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทยงัมีผลขาดทนุสะสมอยู ่ บริษัทจงึไมส่ามารถ

จ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมาย  

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงด
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 

 
วาระที่ 5. พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดวา่ ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ 

ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ี
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จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั
สลากกนัวา่ผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนาน
ท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ ส าหรับในปีนี ้ บริษัทมีกรรมการท่ีต้องออกตาม
วาระ จ านวน 2 ท่าน คือ 1) นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ และ 2) พนัต ารวจเอก    
ญาณพล ยัง่ยืน รายละเอยีดตามท่ีปรากฏอยู่ในข้อมลูของกรรมการท่ีเสนอให้
เลือกตัง้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม ่ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งทัง้ 2 ท่าน ได้แก่ 1) นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ และ       
2) พนัต ารวจเอกญาณพล ยัง่ยืน กลบัเข้าเป็นกรรมการและเข้าด ารงต าแหน่งเดิม
อีกวาระหนึง่ 

 
วาระที่ 6.  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่ คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ

ตรวจสอบ ตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เป็นอตัรา
ท่ีเหมาะสมแล้ว จงึขอน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบตามอตัราเดิม ดงันี ้

 กรรมการบริษัท ได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน โดย 

    ประธานกรรมการ   33,000 บาทตอ่เดือน 

    กรรมการ   22,000 บาทตอ่เดือน 

กรรมการตรวจสอบ ได้รับคา่ตอบแทนเป็นคา่เบีย้ประชมุในแตล่ะครัง้ โดย 

    ประธานกรรมการตรวจสอบ 44,000 บาทตอ่ครัง้ 

    กรรมการตรวจสอบ  33,000 บาทตอ่ครัง้ 

หากกรรมการท่านใดเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ก็ให้คา่ตอบแทน
กรรมการดงักลา่วเป็นสว่นเพ่ิมเติมจากคา่จ้างปกติท่ีกรรมการแตล่ะท่านได้รับ 

ทัง้นี ้ให้มผีลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอ 
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เห็นสมควรให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 
วาระที่ 2.  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: บริษัทได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 และข้อมลู

ส าคญัอื่นๆ รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 
ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผล

การด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 
 
วาระที่ 3.  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: บริษัทได้จดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 แล้วเสร็จ ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วได้แสดง
ความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไข รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีตาม
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ประจ าปี 2561 
ดงักลา่ว 

 
วาระที่ 4.  พจิารณาอนุมัตงิดการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทยงัมีผลขาดทนุสะสมอยู ่ บริษัทจงึไมส่ามารถ

จ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมาย  

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงด
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 

 
วาระที่ 5. พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดวา่ ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ 

ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ี
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จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั
สลากกนัวา่ผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนาน
ท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ ส าหรับในปีนี ้ บริษัทมีกรรมการท่ีต้องออกตาม
วาระ จ านวน 2 ท่าน คือ 1) นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ และ 2) พนัต ารวจเอก    
ญาณพล ยัง่ยืน รายละเอยีดตามท่ีปรากฏอยู่ในข้อมลูของกรรมการท่ีเสนอให้
เลือกตัง้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม ่ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งทัง้ 2 ท่าน ได้แก่ 1) นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ และ       
2) พนัต ารวจเอกญาณพล ยัง่ยืน กลบัเข้าเป็นกรรมการและเข้าด ารงต าแหน่งเดิม
อีกวาระหนึง่ 

 
วาระที่ 6.  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่ คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ

ตรวจสอบ ตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เป็นอตัรา
ท่ีเหมาะสมแล้ว จงึขอน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบตามอตัราเดิม ดงันี ้

 กรรมการบริษัท ได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน โดย 

    ประธานกรรมการ   33,000 บาทตอ่เดือน 

    กรรมการ   22,000 บาทตอ่เดือน 

กรรมการตรวจสอบ ได้รับคา่ตอบแทนเป็นคา่เบีย้ประชมุในแตล่ะครัง้ โดย 

    ประธานกรรมการตรวจสอบ 44,000 บาทตอ่ครัง้ 

    กรรมการตรวจสอบ  33,000 บาทตอ่ครัง้ 

หากกรรมการท่านใดเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ก็ให้คา่ตอบแทน
กรรมการดงักลา่วเป็นสว่นเพ่ิมเติมจากคา่จ้างปกติท่ีกรรมการแตล่ะท่านได้รับ 

ทัง้นี ้ให้มผีลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอ 
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วาระที่ 7.  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลือกผู้สอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 2562 และ

เสนอคณะกรรมการพิจารณาน าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาว
วรรณวฒัน์ เหมชะญาต ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7049 ในนามบริษัท มา
ซาร์ส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใด
คนหนึง่ มีอ านาจตรวจสอบ สอบทาน จดัท า และแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน
ของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้น ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ี
ได้ให้บริษัท มาซาร์ส จ ากดั เป็นผู้มีอ านาจจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของ
บริษัท มาซาร์ส จ ากดั ท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน
ของบริษัทแทนได้ โดยก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวน 
2,612,500 บาท (คา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นเงิน 2,375,000 บาท) 

ทัง้นี ้หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีตามปกติ ขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมอบ
อ านาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก าหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป 

โดยผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไมม่ีสว่นได้เสียหรือความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิ
หน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด  

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอ 

 
วาระที่ 8   พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  

บริษัท ได้จดัท ารายละเอียดหลกัการและเหตผุล เพ่ือประกอบการพิจารณาอนมุตัิวาระตา่ง ๆ 
ข้างต้น ดงัปรากฏในสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 

 
อนึง่ บริษัทก าหนดวนัใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ใน

วนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  
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จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วโดยพร้อมเพรียง
กนั ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง กรุณาน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั
ข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) มาแสดง เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ 
  

ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นให้เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทนในการประชมุ 
โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือช่ือพร้อมติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีได้
แนบมาพร้อมนี ้ (แนะน าให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.) และสง่มอบตอ่ประธานในท่ีประชมุ และ/หรือผู้ ท่ีได้รับ
มอบหมายจากประธานฯ ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ พร้อมทัง้เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ ดงันี ้

(1) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ให้แสดงส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั
ข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ ซึง่
รับรองความถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

(2) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิตบิคุคล ให้แสดง 1) ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลผู้มอบฉนัทะ 
ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั และ 2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามท่ีได้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึง่
รับรองความถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ 

ในกรณีเป็นเอกสารท่ีจดัท าขึน้ในตา่งประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 
 

กรณีประสงค์มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทน โปรดสง่
หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงัท่ีอยู่ข้างลา่งก่อนวนัประชมุลว่งหน้าอย่างน้อย 1 วนั
ท าการ 
 

เลขานกุารบริษทั 
บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ หอ้ง 9/283-5 ชัน้ 28 
ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
กรุงเทพมหานคร 10250 

 

ทัง้นี ้ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ
ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะด้วย 
 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ 
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วาระที่ 7.  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลือกผู้สอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 2562 และ

เสนอคณะกรรมการพิจารณาน าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาว
วรรณวฒัน์ เหมชะญาต ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7049 ในนามบริษัท มา
ซาร์ส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใด
คนหนึง่ มีอ านาจตรวจสอบ สอบทาน จดัท า และแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน
ของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้น ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ี
ได้ให้บริษัท มาซาร์ส จ ากดั เป็นผู้มีอ านาจจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของ
บริษัท มาซาร์ส จ ากดั ท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน
ของบริษัทแทนได้ โดยก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวน 
2,612,500 บาท (คา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นเงิน 2,375,000 บาท) 

ทัง้นี ้หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีตามปกติ ขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมอบ
อ านาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก าหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป 

โดยผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไมม่ีสว่นได้เสียหรือความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิ
หน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด  

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอ 

 
วาระที่ 8   พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  

บริษัท ได้จดัท ารายละเอียดหลกัการและเหตผุล เพ่ือประกอบการพิจารณาอนมุตัิวาระตา่ง ๆ 
ข้างต้น ดงัปรากฏในสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 

 
อนึง่ บริษัทก าหนดวนัใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ใน

วนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  
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จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วโดยพร้อมเพรียง
กนั ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง กรุณาน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั
ข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) มาแสดง เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ 
  

ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นให้เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทนในการประชมุ 
โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือช่ือพร้อมติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีได้
แนบมาพร้อมนี ้ (แนะน าให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.) และสง่มอบตอ่ประธานในท่ีประชมุ และ/หรือผู้ ท่ีได้รับ
มอบหมายจากประธานฯ ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ พร้อมทัง้เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ ดงันี ้

(1) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ให้แสดงส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั
ข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ ซึง่
รับรองความถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

(2) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิตบิคุคล ให้แสดง 1) ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลผู้มอบฉนัทะ 
ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั และ 2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามท่ีได้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึง่
รับรองความถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ 

ในกรณีเป็นเอกสารท่ีจดัท าขึน้ในตา่งประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 
 

กรณีประสงค์มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทน โปรดสง่
หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงัท่ีอยู่ข้างลา่งก่อนวนัประชมุลว่งหน้าอย่างน้อย 1 วนั
ท าการ 
 

เลขานกุารบริษทั 
บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ หอ้ง 9/283-5 ชัน้ 28 
ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
กรุงเทพมหานคร 10250 

 

ทัง้นี ้ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ
ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะด้วย 
 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ 



 
P
A
G
E
 

 

ณ สถานท่ีประชมุตัง้แตเ่วลา 12.30 น. ของวนัประชมุเป็นต้นไป 
 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมีข้อจ ากดัในการอา่นข้อมลูรายงานประจ าปี 2561 จาก QR Code โปรด
ติดตอ่ขอรับเอกสารรายงานประจ าปี 2561 ได้ท่ีเลขานกุารบริษัท หรือหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

    
 
 

          ขอแสดงความนบัถือ 
 

       
         
 

                         (นายปราโมทย์ สดุจิตพร) 
                       รองประธานกรรมการ 
             ผู้ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 

 1 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องสเปซบาร์ ชัน้ 28 ตกึ ยู. เอม็. ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 
 เลขที่ 9 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  

        
 
รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายปราโมทย์ สดุจิตพร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายเลิศชาย กนัภยั กรรมการ 
3. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขนัติวงศ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางมลฤดี        สขุพนัธรัชต์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

  

รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวศิริรัตน์      ไวศรายทุธ์   รองกรรมการผู้จดัการ 
2. นายกิตติพงศ์  พฤกษอรุณ  รองกรรมการผู้จดัการ 
3. นางสาวศศิธร  ช่วยหน ู รองกรรมการผู้จดัการ 

 

ผู้สอบบัญชี รายนามผู้แทนจาก บริษัท มาซาร์ส จ ากัด 
1.  นายธีระ  เพียรกิจสกลุ 
2.  นางสาวนฤมล  วิศิษฎ์ปัญญา 

 
ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นายบรรเทิง สธุรรมพร 
 

เร่ิมการประชุม 

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล Regional Legal Manager และเลขานุการบริษัท ผู้ ได้รับ
มอบหมายจากรองประธานกรรมการให้เป็นผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งแถลงว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้  


