
       วนัท่ี  3 มีนาคม 2559 
 
เร่ือง เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. หลกัการและเหตผุลประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการ 
      ประชมุตา่งๆ 
  2. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 
  3. หนงัสือมอบฉนัทะ  
  4. รายงานประจําปี 2558 
  5. ข้อมลูของกรรมการท่ีเสนอให้เลือกตัง้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ 
  6. ข้อบงัคบับริษัท ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  7. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
  8. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุโดยสงัเขป 
 
  ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้
จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัองัคารท่ี 26  เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ. บริเวณ Space Bar 
ชัน้ 28 อาคารย.ูเอ็ม. ทาวเวอร์ เลขท่ี 9 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
สําหรับการประชมุครัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยไม่ได้เสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพิ่มเติม ตลอดจนไม่ได้เสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกําหนดให้มีการ
พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1.  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
        2558 ประชมุเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 ได้บนัทกึถกูต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควร
        รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 
วาระที่ 2.  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2558 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผล
         การดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2558 
 
 
 



วาระที่ 3.  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะ
  เวลาบัญชี ประจาํปี 2558 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิงบแสดงฐานะ
        การเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ประจําปี 2558 ซึง่
        ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผา่นการตรวจสอบโดย 
        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตซึง่ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขแล้ว 
 
วาระที่ 4.  พจิารณาอนุมัตงิดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2558 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดการ
        จ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 สําหรับผลการดําเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม2558 
        ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เน่ืองจากบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุ ทัง้นี ้บริษัท
        ได้จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว จึงไม่ต้อง
        จดัสรรทนุสํารองแตป่ระการใด 
 
วาระที่ 5. พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  เห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ 
        กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งทัง้ 2 ท่าน ได้แก่ 1) นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ และ         
        2) นายสุระศกัดิ์ เคารพธรรม กลบัเข้าเป็นกรรมการและเข้าดํารงตําแหน่งเดิมอีก
        วาระหนึง่ 
  
วาระที่ 6.  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการ
        ตรวจสอบ ตามท่ีได้รับอนมุัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ดงักล่าว 
        เป็นอตัราท่ีเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทน
        กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ตามอตัราเดมิ ดงันี ้
        กรรมการบริษัท ได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน โดย 
    ประธานกรรมการ   30,000 บาทตอ่เดือน 
    กรรมการ   20,000 บาทตอ่เดือน 
         กรรมการตรวจสอบ ได้รับคา่ตอบแทนเป็นคา่เบีย้ประชมุในแตล่ะครัง้ โดย 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทตอ่ครัง้ 
    กรรมการตรวจสอบ  30,000 บาทตอ่ครัง้ 
        หากกรรมการท่านใดเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ก็ให้คา่ตอบแทนกรรมการ
        ดงักลา่วเป็นสว่นเพิ่มเตมิจากคา่จ้างปกตท่ีิกรรมการแตล่ะทา่นได้รับ 
        ทัง้นีใ้ห้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป 



วาระที่ 7.  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2559 
ความเห็นของคณะกรรมการ : โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
        แล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ประจําปี 
        2559 ดงันี ้

นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  5266 และ/หรือ                          
นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 และ/หรือ นายขจร            
เกียรติอรุณไพโรจนกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 ในนามบริษัท ไพร้ซ          
วอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2559     
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอํานาจตรวจสอบ  สอบทาน  จัดทําและแสดง    
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้น ไม่    
สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็น    
ผู้ มีอํานาจจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส        
เอบีเอเอส จํากัด ทําหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ    
บริษัทแทนได้ โดยกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2559 เป็นเงินจํานวน 2,160,000     
บาท (คา่สอบบญัชีประจําปี 2558 เป็นเงิน 1,600,000 บาท) 

        ทัง้นี ้หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีตามปกติ ขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมอบ
        อํานาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากําหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 
        โดยผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไม่มีส่วนได้เสีย หรือความสมัพันธ์ทาง
        ธุรกิจกับบริษัท และหรือบริษัทย่อย และหรือผู้บริหาร และหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
        หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ี
        อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด  
 
วาระที่ 8.   พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 บริษัท ได้จดัทํารายละเอียดหลกัการและเหตผุล เพ่ือประกอบการพิจารณาอนมุตัิวาระต่างๆ ข้างต้น ดงั
ปรากฏในสิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 
 อนึ่ง บริษัท กําหนดวนัใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัท่ี 14 
มีนาคม 2559 และกําหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 
 จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วโดยพร้อมเพรียงกนั สําหรับ
ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง กรุณานําบตัรประจําตวัประชาชน หรือ บตัรประจําตวัข้าราชการ 
หรือ ใบขบัข่ี หรือ หนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) มาแสดง เพ่ือสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 



 ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรด
กรอกรายละเอียด และลงลายมือช่ือพร้อมติดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีได้แนบมา
พร้อมนี  ้(แนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) และส่งมอบต่อประธานในท่ีประชุม และ/หรือ ผู้ ท่ีได้รับ
มอบหมายจากประธานฯ ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ พร้อมทัง้เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ ดงันี ้
 (1)  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา  ให้แสดงสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือ บตัรประจําตวั  

        ข้าราชการ หรือ ใบขบัข่ี หรือ หนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ ซึง่รับรอง       
        ความถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

 (2)  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิตบิคุคล ให้แสดง 1) สําเนาหนงัสือรับรองของนิตบิคุคลผู้มอบฉนัทะออกให้ไม่ 
       เกิน 30 วนั และ 2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ สําเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาว    
       ตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามท่ีได้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึง่รับรองความถกูต้อง 
       โดยบคุคลผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือของนิตบิคุคลนัน้ 

 
 ในกรณีเป็นเอกสารท่ีจดัทําขึน้ในตา่งประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลคิ 
 
 กรณีประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดส่งหนงัสือ
มอบฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงัท่ีอยูข้่างลา่งก่อนวนัประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนัทําการ 
 
 เลขานกุารบริษัท 
 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 เลขท่ี 9 อาคารย.ูเอ็ม. ทาวเวอร์ ห้อง 9/283-5 ชัน้ 28 
 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
 กรุงเทพมหานคร 10250 
 
 ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจําตวัประชาชน หรือ บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ ใบขบัข่ี 
หรือ หนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะด้วย 
 
 ผู้ ถือหุ้ น หรือ ผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ 
สถานท่ีประชมุตัง้แตเ่วลา 12.30 น. ของวนัประชมุเป็นต้นไป 
 
 สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมีข้อจํากัดในการอ่านข้อมูลรายงานประจําปี 2558 จาก CD-ROM โปรดติดต่อขอรับ
เอกสารรายงานประจําปี 2558 ได้ท่ี เลขานกุารบริษัท หรือ หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
    
 



          ขอแสดงความนบัถือ 
 
                              
                 ( นายปราโมทย์ สดุจิตพร ) 
                      รองประธานกรรมการ 
           ผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 


