
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 
หลักการและเหตุผลประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุ้น 

ในการพจิารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ 
 

วาระที่ 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
 
หลกัการและเหตผุล 

บริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุ โดยมีส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 
พ.ศ. 2564  ได้บนัทกึถกูต้อง ครบถ้วน จงึเห็นสมควรให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 
การลงมติ 

วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 
 
หลกัการและเหตผุล 
 บริษัทได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 และข้อมลูส าคญัอื่น ๆ รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่
ใน QR Code รายงานประจ าปีตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 
 

การลงมติ 
วาระนีเ้ป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบจงึไมต้่องมีการลงมติ 

 
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 
2564 
 
 
 



หลกัการและเหตผุล 
บริษัทได้จดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วได้แสดงความเห็นแบบ
ไมม่ีเง่ือนไข รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ใน QR Code รายงานประจ าปีตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ประจ าปี 2564 ดงักลา่ว 
 
การลงมติ 
 วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4. พจิารณาการจัดสรรก าไรสุทธิ และการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
 
หลกัการและเหตผุล 

ตามกฎหมายบญัญัติให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน 

ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ ของก าไรสทุธิของ
แต่ละบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและ
เหมาะสม ทัง้นี ้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึน้อยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสมภายใต้
เง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมตัิให้จ่ายเงิน
ปันผลจะต้องถกูน าเสนอเพ่ือขออนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทมี
อ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ได้มีมติอนุมติให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษัท มีก าไรสทุธิประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 420,258,446 บาท โดยได้จดัสรรก าไร
สทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นเงินจ านวน 19,468,663 บาท และจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท 
หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 306,822,869.90 บาท คิดเป็นสดัส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 76.5 ของก าไรสทุธิ
ของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น ซึง่
สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทัง้นี ้เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนดไว้ แต่
เน่ืองจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว เมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 
ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท  คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 169,900,889.60 บาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ ถือหุ้นอีกหุ้นละ 
0.30 บาท คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 136,921,980.30 บาท ทัง้นี ้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 14 



มีนาคม 2565  และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ตาม มติของคณะกรรมการบริษัทท่ี
อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูน าเสนอเพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 ซึง่มีข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมาดงันี ้
 

รายละเอียดการจ่าย 
เงนิปันผล 

ผลการด าเนินงาน ปี 2563  ผลการด าเนินงาน ปี 2564 
(ปีที่เสนอ) 

1. ก าไรสทุธิ (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ)  

135,012,457 420,258,446 

2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 414,485,404  414,485,404 456,406,601 424,752,224 
3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น  
(บาท/หุ้น) 

0.30 
(ประจ าปี) 

0 
(ระหวา่งกาล) 

0.30 
(ประจ าปี - รอ

อนมุตัิ) 

0.40 
(ระหวา่งกาล) 

0.30 0.70 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
(บาท) 

124,345,621.20 0 136,921,980.30 169,900,889.60 
124,345,621.20 306,822,869.90 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2564 เน่ืองจากบริษัทมีก าไรสะสม 

 
การลงมติ 

วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5. พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 
หลกัการและเหตผุล 
 ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 
เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ี
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  
 



 ส าหรับในปีนี ้บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจ านวน 2 ท่าน ได้แก่  
 1) นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ และ 
  2) พ.ต.อ.ญาณพล ยัง่ยืน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท  
เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษัท ซึง่เมื่อครบก าหนดระยะเวลาเปิดโอกาสแล้ว ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นราย
ใดเสนอช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัท 
 โดยรายละเอียดประวตัิของบุคคลทัง้ 2 ท่าน ปรากฏอยู่ในข้อมูลของกรรมการท่ีเสนอให้เลือกตัง้กลับเข้ามาด ารง
ต าแหน่งใหมต่ามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 กระบวนการคดัเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ไมไ่ด้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทยงัไมม่ี
การแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ (ซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระนี)้ ได้ร่วมกนัพิจารณา
คณุสมบตัิด้านตา่งๆ โดยค านงึถงึความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ ตลอดจนมีคณุสมบตัิครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคบับริษัท หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และตาม
กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งทัง้ 2 ท่าน ได้แก่ 1) นาย
กิตติพงศ์ พฤกษอรุณ กรรมการผู้จดัการ และ 2) พ.ต.อ.ญาณพล ยัง่ยืน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบซึง่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมกลบัเข้าเป็นกรรมการและเข้าด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึง่ โดย พ.ต.อ.ญาณพล ยัง่ยืน เป็นกรรมการอิสระตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัท ซึง่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้หลกัการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 
 
การลงมติ 
 วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
2. ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
 
 



วาระที่ 6. พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 
 
หลกัการและเหตผุล 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 16 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้
ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัซิึง่อาจ
ก าหนดจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง
ก็ได้  

การก าหนดคา่ตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เน่ืองจากปัจจุบนับริษัทยงั
ไมม่ีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยค านงึถงึปัจจยัตา่งๆ และความเหมาะสมตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ได้แก่ ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2564 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทใน
ปัจจบุนั ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถงึเปรียบเทียบข้อมลูการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรม
เดียวกนัหรือใกล้เคียง เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
ตาม ดงันี ้

 
1) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) คา่ตอบแทนอื่นๆ : ไมม่ีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี ้

หากกรรมการท่านใดเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ก็ให้คา่ตอบแทนกรรมการดงักล่าวเป็นส่วนเพ่ิมเติมจากค่าจ้าง
ปกติท่ีกรรมการแตล่ะท่านได้รับ ทัง้นี ้ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

ความเห็นของคณะกรรมการ   

ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

กรรมการบริษัท บาท/คน บาท/คน 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

35,000 
25,000 

33,000 
22,000 

เบีย้ประชุม ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

กรรมการตรวจสอบ บาท/คน/ครัง้ บาท/คน/ครัง้ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

50,000 
35,000 

44,000 
33,000 



คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ
ตรวจสอบประจ าปี 2565 ตามท่ีเสนอ 

 
การลงมติ 

วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7. พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
 
หลกัการและเหตผุล 

เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้  และ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 75/2561 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี ในกรณีท่ี
ผู้สอบบญัชีรายใดปฎิบตัิหน้าท่ีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าติดต่อกนัหรือไม่ บริษัทจะ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายนัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจาณาผลการปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชี บริษัท มาซาร์ส จ ากดั ท่ีผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี
และมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นท่ียอมรับ อีกทัง้มีความเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ซึง่จะท าให้งานตรวจสอบบญัชี
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คลอ่งตวั และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบจึงคดัเลือกผู้สอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 2565 
และเสนอคณะกรรมการพิจารณาน าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 
ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) ช่ือและส านักงานสอบบญัชี เห็นควรเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท มาซาร์ส จ ากัด คนใดคนหนึ่งดงัมีรายนาม
ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2565 
นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6941 และ/หรือ 
นางสาววรรณวฒัน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7049 
ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาได้ท าหน้าท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยให้ผู้สอบบญัชี
คนใดคนหนึ่ง มีอ านาจตรวจสอบ สอบทาน จัดท า และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบ
บัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้บริษัท มาซาร์ส จ ากัด เป็นผู้มีอ านาจจัดหาผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตอ่ืนของบริษัท มาซาร์ส จ ากดั ท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทนได้  

2) ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นเงินจ านวน 3,150,000 บาท (ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นเงิน 3,100,000 บาท) 
โดยไมม่ีคา่บริการอื่นๆ  



3) ความสมัพนัธ์กบัริษัท ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไมม่ีสว่นได้เสียหรือความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท และ /
หรือบริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว ในลักษณะท่ีจะมี
ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด  

4) การให้บริการบริษัทอื่น บริษัท มาซาร์ส จ ากดั มีผู้สอบบญัชีซึง่เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีและลงนามในงบการเงินประจ าปี 
2565 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ รวมจ านวน 4บริษัท 

ทัง้นี ้หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีตามปกติ ขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจให้คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณา
ก าหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบ
บญัชีประจ าปี 2565 ตามท่ีเสนอ 
 
การลงมติ 

วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8.  พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น 

จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครัง้ที่ 
1 (AS-WB) โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ออก 

 
หลกัการและเหตผุล: 

ตามท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ า ปี 2563 วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้มีมติอนมุตัิให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึง่จัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บ ริหาร และพนกังานของ
บริษัทและบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 1 (AS-WB) จ านวน 20,493,850 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดเบือ้งต้น 
ดงันี ้
 ชื่อหลักทรัพย์ AS-WB 
 จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย 20,493,850 หน่วย 
 จ านวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  20,493,850 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท (5% ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท) 
 วิธีการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ จดัสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และบริษัทย่อย  
 ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศนูย์บาท)  
 อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  
 วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารภายหลงัจากท่ีได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นและ



ด าเนินการลดทนุจดทะเบียนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 0.86 บาท (ใช้ราคาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ย 15 วนัก่อนการประชุมผู้ ถือ
หุ้น) 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  
 – เป็นกรรมการของบริษัท ณ วนัท่ีบริษัทออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  
 – เป็นผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตัง้แต่ระดบัผู้จดัการขึน้ไปหรือในต าแหน่งเทียบเท่าและเข้า
มาท างานแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี  
 – หากเป็นพนักงานท่ีต ่ากว่าระดับผู้ จัดการลงไป คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาคัดเลือกเป็น
รายบคุคลตามคณุประโยชน์ท่ีได้ท าให้แก่บริษัท 

 ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาและ
ก าหนด แก้ไขเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง  กบัการออกและเสนอขายดงักล่าวตามท่ี
จ าเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ การลงนามในเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องหรือจ าเป็นได้ตามสมควร เพ่ือให้การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-WB ส าเร็จลลุ่วง ทัง้นี ้การมอบอ านาจ
ดงักลา่วจะไมข่ดักบัประกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหมต่อ่กรรมการ
หรือพนกังานลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 

 รายละเอียดของการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิปรากฏตามรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามญัของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึง่จดัสรรให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท
และบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 1 (AS-WB) สิ่งท่ีสง่มาด้วย 8 

 หลงัจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ า ปี 2563 ได้มีมติอนุมตัิให้จดทะเบียนเพ่ิมทุนและออกใบส าคญัแสดง AS-WB 
บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-WB และด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ AS-WB ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีสรุปรายละเอียดการใช้สิทธิจนถึงวนัท่ี 
23 กนัยายน 2564 ดงันี ้
  
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ท่ีใช้สทิธิ (หน่วย) 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ (หน่วย) 

จ านวนหุ้นท่ีเกิดจากการใช้
สิทธิ 
(หุ้น) 

จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใช้
สิทธิคงเหลือ (หุ้น) 

11,774,913 8,718,937 11,774,913 8,718,937 

 
ซึง่มีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีผู้ ใช้สิทธิแปลงสภาพแล้วจ านวน 11,774,913 หน่วย คิดเป็นจ านวนหุ้น 11,774,913 หุ้น  

โดยบริษัทฯ ได้น าไปย่ืนขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
เน่ืองจากประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง  การเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ต่อกรรมการ

หรือพนกังาน (ฉบบัประมวล) ข้อ 13 ก าหนดให้ในกรณีเป็นการจดัสรรหลกัทรัพย์แปลงสภาพให้แก่กรรมการไม่ว่าจ านวนเท่าใด 



หรือจดัสรรให้แก่พนกังานรายใดอนัเป็นผลให้พนักงานรายนัน้จะได้รับจดัสรรหลกัทรัพย์รวมแล้วเป็นจ านวนเกินกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนหลกัทรัพย์ทัง้หมดท่ีเสนอขายก่อนการจดัสรรหลกัทรัพย์แปลงสภาพ บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือขอมติอนุมตัิ
ให้บริษัทน าหลกัทรัพย์แปลงสภาพมาจดัสรรให้แก่กรรมการหรือพนกังานรายท่ีจะได้รับการจดัสรร 

ทัง้นี ้บริษัทจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-WB ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีจะได้รับการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ AS-WB เกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีออก มีรายละเอียดดงันี ้ 

 

รายช่ือ 
 

ต าแหน่ง 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีได้รับจดัสรรทัง้หมด 

(หน่วย) 

คิดเป็นร้อยละ% ของ
จ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิทัง้หมดท่ีออก 

นายปราโมทย์ สดุจิตพร ประธานกรรมการ 1,101,735 5.38% 
MR. UNG CHEK WAI GERRY ผู้บริหารสงูสดุสายงาน

บญัชีและการเงิน 
1,101,734 5.38% 

Mr. Quach Dong Quang ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 1,101,734 5.38% 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น
สามญัของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึง่จดัสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 1 (AS-WB) ให้แก่ นายปราโมทย์ สดุจิตพร MR. UNG CHEK WAI GERRY และ Mr. Quach Dong 
Quang เป็นจ านวนเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหลกัทรัพย์ทัง้หมดท่ีเสนอขายก่อนการจดัสรรหลกัทรัพย์แปลงสภาพ  

 
การลงมติ 

วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
2. ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนอนมุติให้จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เอเชียซอฟท์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึง่จดัสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย 
ครัง้ท่ี 1 (AS-WB) ให้แก่บคุคลตามรายช่ือเป็นรายบคุคล 
3. ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมออกเสียง
คดัค้านการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว  

 
 
 
 



วาระที่ 9. พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 วาระนีก้ าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือเพ่ือให้คณะกรรมการได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัต่าง ๆ 
(ถ้ามี) ดงันัน้จะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ และจะไมม่ีการลงมติใด ๆ ในวาระนี  ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


