วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เรื่ อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้ วย
1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561
2. รายงานประจาปี 2561
3. ข้ อมูลของกรรมการที่เสนอให้ เลือกตังกลั
้ บเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่
4. หลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุมต่าง ๆ
5. ข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2562
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมโดยสังเขป
ด้ วยคณะกรรมการของบริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ มีมติให้
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องสเปซบาร์
ชัน้ 28 เลขที่ 9 ห้ องเลขที่ 9/283-5 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
สาหรับการประชุมครัง้ นี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ตลอดจน
ไม่ได้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทแต่อย่างใด
วาระที่ 1.
พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:
บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
โดยมีสาเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้ บนั ทึกถูกต้ องครบถ้ วน จึง
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เห็นสมควรให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2.
รั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:
บริ ษัทได้ จดั ทารายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2561 และข้ อมูล
สาคัญอื่นๆ รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผล
การดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2561
วาระที่ 3.

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชี ประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:
บริ ษัทได้ จดั ทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 แล้ วเสร็ จ ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ ตรวจสอบแล้ วได้ แสดง
ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี ตาม
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี 2561
ดังกล่าว
วาระที่ 4.
พิจารณาอนุมัตงิ ดการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริ ษัทจึงไม่สามารถ
จ่ายเงินปั นผลได้ ตามกฎหมาย
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงด
การจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561
วาระที่ 5.
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 15 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้
ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่
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จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนาน
ที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง สาหรับในปี นี ้ บริ ษัทมีกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระ จานวน 2 ท่าน คือ 1) นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ และ 2) พันตารวจเอก
ญาณพล ยัง่ ยืน รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในข้ อมูลของกรรมการที่เสนอให้
เลือกตังกลั
้ บเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งทัง้ 2 ท่าน ได้ แก่ 1) นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ และ
2) พันตารวจเอกญาณพล ยัง่ ยืน กลับเข้ าเป็ นกรรมการและเข้ าดารงตาแหน่งเดิม
อีกวาระหนึง่
วาระที่ 6.
พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการ
ตรวจสอบ ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เป็ นอัตรา
ที่เหมาะสมแล้ ว จึงขอนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทน
กรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบตามอัตราเดิม ดังนี ้
กรรมการบริ ษัท ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน โดย
ประธานกรรมการ

33,000 บาทต่อเดือน

กรรมการ

22,000 บาทต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบ ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นค่าเบี ้ยประชุมในแต่ละครัง้ โดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

44,000 บาทต่อครัง้

กรรมการตรวจสอบ

33,000 บาทต่อครัง้

หากกรรมการท่านใดเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
ก็ให้ คา่ ตอบแทน
กรรมการดังกล่าวเป็ นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้ างปกติที่กรรมการแต่ละท่านได้ รับ
ทังนี
้ ้ ให้ มผี ลตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้ นไป
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาปี 2562 ตามที่เสนอ
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วาระที่ 7.
พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:
คณะกรรมการตรวจสอบได้ คดั เลือกผู้สอบบัญชีสาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2562 และ
เสนอคณะกรรมการพิจารณานาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรื อ นางสาว
วรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 ในนามบริ ษัท มา
ซาร์ ส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2562 โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใด
คนหนึง่ มีอานาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทา และแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษัท และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีตามรายนามข้ างต้ น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ให้ บริ ษัท มาซาร์ ส จากัด เป็ นผู้มีอานาจจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
บริ ษัท มาซาร์ ส จากัด ทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษัทแทนได้ โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 เป็ นเงินจานวน
2,612,500 บาท (ค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 เป็ นเงิน 2,375,000 บาท)
ทังนี
้ ้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ ขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบ
อานาจให้ คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณากาหนดค่าใช้ จ่ายพิเศษเป็ นกรณี ๆ ไป
โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีสว่ นได้ เสียหรื อความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย และ/หรื อผู้บริ หาร และ/หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิ
หน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 ตามที่เสนอ
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

บริ ษัท ได้ จดั ทารายละเอียดหลักการและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิวาระต่าง ๆ
ข้ างต้ น ดังปรากฏในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4
อนึง่ บริ ษัทกาหนดวันใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ใน
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562
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จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้ อมเพรี ยง
กัน สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง กรุ ณานาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นให้ เข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม
โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อพร้ อมติดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้
แนบมาพร้ อมนี ้ (แนะนาให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) และส่งมอบต่อประธานในที่ประชุม และ/หรื อผู้ที่ได้ รับ
มอบหมายจากประธานฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม พร้ อมทังเอกสารประกอบการมอบฉั
้
นทะ ดังนี ้
(1) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ให้ แสดงสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ ซึง่
รับรองความถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
(2) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิตบิ คุ คล ให้ แสดง 1) สาเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลผู้มอบฉันทะ
ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน และ 2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึง่
รับรองความถูกต้ องโดยบุคคลผู้มีอานาจลงลายมือชื่อของนิติบคุ คลนัน้
ในกรณีเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั ลิค
กรณีประสงค์มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดส่ง
หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังที่อยู่ข้างล่างก่อนวันประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน
ทาการ
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั เอเชี ยซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที ่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้อง 9/283-5 ชัน้ 28
ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
ทังนี
้ ้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ
ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะด้ วย
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
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ณ สถานที่ประชุมตังแต่
้ เวลา 12.30 น. ของวันประชุมเป็ นต้ นไป
สาหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อจากัดในการอ่านข้ อมูลรายงานประจาปี 2561 จาก QR Code โปรด
ติดต่อขอรับเอกสารรายงานประจาปี 2561 ได้ ที่เลขานุการบริ ษัท หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ สุดจิตพร)
รองประธานกรรมการ
ผู้ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
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