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หลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

หลักการและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยมีสำาเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้บันทึกถกูต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุ

ดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท ประจำาปี 2559

หลักการและเหตุผล

บริษทัได้จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และข้อมูลสำาคัญอื่น ๆ รายละเอียดตามที่

ปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถื้อหุน้รับทราบรายงานผลการดำาเนนิงานของบริษัทประจำา

ปี 2559

การลงมติ

วาระน้ีเป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงนิและงบกำาไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สำาหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีประจำาป ี2559

หลักการและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำางบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำาปี ส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วได้

แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำาปี 2559 ดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
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วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2559

หลักการและเหตุผล

ตามกฎหมายบัญญัติให้บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

กำาไรสุทธปิระจำาป ีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุสำารองนีจ้ะมจีำานวนไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้กำาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ ดังนี้ “ในกรณีปกติที่กลุ่ม

บริษัทไมม่คีวามจำาเปน็ในการใช้เงนิเพื่อการลงทนุหรือขยายกิจการ และมกีระแสเงนิสดเพียงพอ กลุม่บริษัทมนีโยบาย

การจา่ยเงนิปนัผลสำาหรับบริษัทและบริษัทย่อยปลีะ 2 คร้ัง โดยการจา่ยคร้ังที ่1 จะจา่ยเปน็เงินปนัผลระหว่างกาล และ

การจ่ายครั้งที่ 2 จะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำาปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงิน

เฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำารองตามกฎหมาย และเงินสำารองอื่น ๆ  ที่จำาเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ 

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำาเป็นและความเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขที่

การดำาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่าย

เงินปันผลจะต้องถูกนำาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะ

กรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม

คราวต่อไป”

ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา) ปี 2559 (ปีที่เสนอ)

1. กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) (661,435,927) (213,188,626)

2. จำานวนหุ้น (หุ้น) 307,407,762 307,407,762 409,877,016 409,877,016

3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0

(ประจำาปี)

0

(ระหว่างกาล)

0

(ประจำาปี - 

รออนุมัติ)

0

(ระหว่างกาล -

รออนุมัติ)

0 0

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 0 0 0 0

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2559 

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำาหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง 

1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 

ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ ใดจะ

ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง สำาหรับในปีนี้ บริษัทมี

กรรมการที่ออกตามวาระจำานวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายปราโมทย์ สุดจิตพร กรรมการ

2. นายเลิศชาย กันภัย กรรมการ

3. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

สำาหรับข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

กรรมการอิสระ

หมายถึง กรรมการที่ไมไ่ดม้ตีำาแหนง่เปน็ผูบ้ริหารหรือพนกังานประจำาของบริษัท ไมไ่ดเ้ปน็กรรมการบริหารหรือ

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำา

หน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ

กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือ

ผูม้อีำานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลำาดบัเดยีวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ ่

หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วน

ราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผูม้อีำานาจควบคมุ หรือบคุคลทีจ่ะไดรั้บการเสนอให้เปน็กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้อีำานาจควบคมุของบริษัท

หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวม

ทัง้ไมเ่ปน็หรือเคยเปน็ผูถื้อหุ้นทีม่นียั หรือผูม้อีำานาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสัมพันธท์างธรุกิจกับบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

 ความสมัพันธท์างธรุกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทำารายการทางการคา้ทีก่ระทำาเปน็ปกตเิพื่อประกอบกิจการ 

การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอื

ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำาประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์

อื่นทำานองเดยีวกัน ซ่ึงเปน็ผลใหบ้ริษัทหรือคูสั่ญญามภีาระหนีท้ีต่อ้งชำาระตอ่อกีฝา่ยหนึง่ ตัง้แตร้่อยละสาม

ของสินทรัพยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบริษัท หรือตัง้แตย่ีสิ่บลา้นบาทข้ึนไป แลว้แตจ่ำานวนใดจะต่ำากว่า ทัง้นี ้การ

คำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะ
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กรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา

ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกดิขึน้ในระหวา่งหนึ่งปีกอ่นวนัที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับบุคคล

เดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำานาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ปน็ผูถื้อหุน้ทีม่นียั ผูม้อีำานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสำานกังานสอบบญัชี 

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ

บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไมเ่ปน็หรือเคยเปน็ผู้ ใหบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเปน็ทีป่รึกษากฎหมายหรือทีป่รึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้น

ส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือไมเ่ปน็หุน้ส่วนทีม่นียัในห้างหุน้สว่น หรือเปน็กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังานทีป่รึกษา

ที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น 

ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1. ถงึข้อ 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจ

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดำาเนนิกิจการของบริษัท บริษัทใหญ ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัท

ย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 

(collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำาหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทอาจได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือ

เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว เมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะ

กรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัที่ไดแ้ก้ไขเพ่ิมเตมิ พ.ศ. 2551) แลว้ว่า การแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ผีลกระทบตอ่การปฏบิตัิ

หน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกจิหรอืการให้บรกิารทางวิชาชพี ที่ทำาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด

(ข) เหตุผลและความจำาเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชนต์ามข้อ 5. และข้อ 6. คำาว่า “หุน้ส่วน” หมายความว่า บคุคลที่ไดรั้บมอบหมายจากสำานกังานสอบ

บญัชีหรือผู้ ใหบ้ริการทางวิชาชีพ ให้เปน็ผูล้งลายมอืชื่อในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการใหบ้ริการทางวิชาชีพ 

(แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น
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ความเห็นของคณะกรรมการ

กระบวนการคดัเลอืกผูด้ำารงตำาแหนง่กรรมการของบริษัท ไมไ่ดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปจัจบุนับริษัท 

ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดู

ถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำาหนดไว้ ใน

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นาย

ปราโมทย์ สุดจิตพร 2) นายเลิศชาย กันภัย และ 3) นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็น

กรรมการและเข้าดำารงตำาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ตามหลกั

เกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. บคุคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสยีงสงูสุดตามลำาดบัลงมาเปน็ผู้ไดรั้บการเลอืกตัง้เปน็กรรมการเทา่จำานวนกรรมการ

ทีจ่ะพึงมหีรือจะพึงเลอืกตัง้ในคร้ังนัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซ่ึงไดรั้บการเลอืกตัง้ในลำาดบัถัดลงมามคีะแนนเสียง

เทา่กันเกินจำานวนกรรมการทีจ่ะพึงมหีรือจะพึงเลอืกตัง้ในคร้ังนัน้ ใหป้ระธานในทีป่ระชุมผูถื้อหุน้เปน็ผูอ้อก

เสียงชี้ขาด

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

หลักการและเหตุผล

ตามกฎหมายกำาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซ่ึงที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้เป็นรายตำาแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดย

ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อเดือน

กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบ้ียประชุมสำาหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละคร้ัง 

โดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อครั้ง

หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นส่วนเพ่ิมเติม

จากค่าจ้างปกติที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

การกำาหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เนื่องจากปัจจุบัน

บริษัทยงัไมม่คีณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน อยา่งไรก็ตาม การกำาหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการไดผ้า่นการ

พิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 

รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจแล้ว
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คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับอนุมัติจาก

ทีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจำาป ี2559 ดงักลา่ว เปน็อตัราทีเ่หมาะสม จงึขอนำาเสนอตอ่ทีป่ระชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบตามอัตราเดิม ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เป็นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ

กรรมการตรวจสอบประจำาปี 2560 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุม 

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2560

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำาหรับรอบปีบัญชี 2560 และเสนอคณะกรรมการพิจารณานำา

เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและกำาหนดคา่สอบบญัชี ประจำาป ี2560 โดยมรีายละเอยีด 

ดังนี้

นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ในนามบริษัท 

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำาปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคน

หนึ่ง มีอำานาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำาและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตาม

รายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด เป็นผู้มีอำานาจจัดหา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด ทำาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ โดยกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2560 เป็นเงินจำานวน 2,680,000 บาท 

(ค่าสอบบัญชีประจำาปี 2559 เป็นเงิน 2,160,000 บาท)

ทัง้นี ้หากมงีานนอกเหนอืจากการสอบบญัชีตามปกต ิขอใหท้ีป่ระชุมผูถื้อหุ้นมอบอำานาจใหค้ณะกรรมการเปน็ผู้

พิจารณากำาหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และ/หรือบริษัท

ย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ

การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนด

ค่าสอบบัญชีประจำาปี 2560 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



32

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการล้างขาดทุนสะสมด้วยเงินสำารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินรวมและตามงบเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 เปน็จำานวน 1,122,011,111 บาท และ 1,173,650,546 บาท ตามลำาดบั เพื่อลดผลขาดทนุสะสมของบริษัท

ให้น้อยลง มาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 ได้กำาหนดให้บริษัทต้องขออนุมัติจากที่

ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อโอนทนุสำารองตามกฎหมายตามมาตรา 116 หรือทนุสำารองจากสว่นล้ำามลูคา่หุ้นตามมาตรา 51 แหง่

พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 หรือเงนิสำารองอื่น มาชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทก็ได ้ทัง้นี ้การ

ชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว บริษัทจะต้องหักชดเชยจากเงินสำารองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำารองตามกฎหมาย

มาตรา 116 และทุนสำารองจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 ตามลำาดับ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็น

สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการล้างขาดทุนสะสมด้วยเงินสำารองตามกฎหมาย ซ่ึงบริษัทมีอยู่จำานวน 

31,600,000 บาท และด้วยทุนสำารองจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น ซึ่งบริษัทมีอยู่จำานวน 796,833,756 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ีป่ระชุมผูถื้อหุน้อนมุตัลิา้งขาดทนุสะสมดว้ยเงินสำารองตามกฎหมาย

และส่วนเกินมูลค่าหุ้นตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระท่ี 9. พิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุน้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิในการ

ซื้อหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (AS-W1) (“ใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1”) ใน

จำานวนไมเ่กิน 102,469,254 หนว่ย ให้แก่ผูถื้อหุน้เดมิของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (โดยไมค่ดิมลูคา่) ในอตัราส่วน 

4 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 

เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (AS-W1) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และนอกจากนี้ ยังอนุมัติ

ใหค้ณะกรรมการบริหาร และ/หรือบคุคลที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เปน็ผูพิ้จารณากำาหนดหลกัเกณฑ ์

เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำาคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรร การเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร

และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำาเนินการต่าง ๆ อันจำาเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบ

สำาคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำาใบสำาคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญ

แสดงสิทธิเข้าจดทะเบยีนเปน็หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนดำาเนนิการขออนญุาต

ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ีป่ระชุมผูถื้อหุ้นอนมุตักิารออกและจดัสรรใบสำาคญัแสดงสิทธ ิ

AS-W1 และการมอบอำานาจตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสามในส่ีของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำานวน 

102,469,254 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 102,469,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุน

จดทะเบียน 409,877,016 บาท เป็น 512,346,270 บาท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษิทัตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสามในส่ีของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำาเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้ 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำานวน 512,346,270 บาท (ห้าร้อยสิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบบาท)

 แบ่งออกเป็น 512,346,270 หุ้น (ห้าร้อยสิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบหุ้น)

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

  โดยแยกออกเป็น : 

 หุ้นสามัญ 512,346,270 หุ้น (ห้าร้อยสิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบหุ้น)

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ

บริคณหส์นธขิองบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบริษัท ตามรายละเอยีดดงักลา่วข้างตน้

การลงมติ

วาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสามในส่ีของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับการใช้สิทธติามใบสำาคญัแสดงสิทธ ิAS-W1 บริษัทควรจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทจำานวนไม่

เกิน 102,469,254 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) นอกจากนี้ ควรให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริหาร เป็นผู้มีอำานาจพิจารณา กำาหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำานาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำานาจดำาเนินการ
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ต่าง ๆ  ที่จำาเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่น

เอกสารหลักฐานต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จำากัด กระทรวงพาณชิย ์หรือหนว่ยงานอื่น ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจนการนำา

หุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย โดยรายละเอียด

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทและ

การมอบอำานาจตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำาหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ช้ีแจงข้อซักถามหรือข้อ

สงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังน้ันจะไม่มีการนำาเสนอเรื่องอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระน้ี


