
 สสสิ่งททสิ่สส่งมาดด้วย 1

บรริษษัท เอเชชียซอฟทท์ คอรท์ปอเรชษัชั่น จจจำกษัด (มหจำชน)
รจำยงจำนกจำรประชชุมสจำมษัญผผผู้ถถือหชุผู้นประจจจำปชี 2560

วษันทชีชั่ 25 เมษจำยน พ.ศ. 2560 เวลจำ 14.00 น.
ณ หผู้องสเปซบจำรท์ ชษัชั้น 28 ตตึกยผ. เออ็ม. ทจำวเวอรท์ หผู้องเลขทชีชั่ 9/283-5

 เลขทชีชั่ 9 ถนนรจำมคจจำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรชุงเทพมหจำนคร 
                                                                                                       

รจำยนจำมกรรมกจำรผผผู้เขผู้จำรร่วมประชชุม
1. นายตตัน เตตียว ลลิม ประธานกรรมการ
2. นายปราโมทยย สสุดจลิตพร รองประธานกรรมการ และประธานเจจ้าหนจ้าทตีที่บรลิหาร
3. นายเลลิศชาย กตันภตัย กรรมการ
4. นายสสุระศตักดลิด เคารพธรรม กรรมการ
5. นายเฉลลิมพงษย จลิตตยขตันตลิวงศย กรรมการอลิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นางมลฤดตี       สสุขพตันธรตัชตย กรรมการอลิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายธตันวา เลาหศลิรลิวงศย กรรมการอลิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รจำยนจำมผผผู้บรริหจำรทชีชั่เขผู้จำรร่วมประชชุม
1. นางรตัตนา มะโนมงคลกสุล รองกรรมการผผจ้จตัดการ และเลขานสุการบรลิษตัท
2. นางสาวศลิรลิรตัตนย ไวศรายสุทธย รองกรรมการผผจ้จตัดการ
3. คสุณกลิตตลิพงศย พฤกษอรสุณ รองกรรมการผผจ้จตัดการ
4. นายวลินตัย วลิมสุกตลิ รองกรรมการผผจ้จตัดการ
5. นางสาวยสุพลิน จตันมาธลิกรกสุล ผผจ้ออานวยการฝฝ่ายบสุคคล

รจำยนจำมผผผู้แทนจจำก บรริษษัท ไพรผู้ซวอเตอรท์เฮจำสท์ค ผเปอรท์ส  เอบชีเอเอส จจจำกษัด ผผผู้สอบบษัญชชี
1. นางสาวนภนสุช อภลิชาตเสถตียร
2. นางสาวภตัทราวดตี โชตลิธรรมนวตี
3. นายปลิยะพล ศลิรลิวตัฒนอตักษร

รจำยนจำมผผผู้แทนจจำก บรริษษัท   แอล เอส ฮอไรซษัน   จจจำกษัด   ทชีชั่ปรตึกษจำกฎหมจำย
1. นายครสุ สสุขเจรลิญ
2. นางสาวศลิกษณตียย ผลลาภทวตี
3. นางสาวกฤตชญยพร อนตันทยธนศาล



เรริชั่มกจำรประชชุม
นางสาวชลทลิชา สมบตัตลิมงคล Legal Manager ผผจ้ไดจ้รตับมอบหมายจากประธานกรรมการใหจ้เปป็นผผจ้

ดอาเนลินการประชสุมไดจ้แถลงวฝ่า มตีผผจ้ถถือหสุจ้นเขจ้ารฝ่วมประชสุมทตัทั้งดจ้วยตนเอง 43 คน จอานวนหสุจ้น 300,632,277 หสุจ้น และโดย
การมอบฉตันทะ 34 คน จอานวนหสุจ้น 25,480,953 รวมเปป็นผผจ้ถถือหสุจ้น 77 คน นตับจอานวนหสุจ้นไดจ้ดจ้ 326,113,230 หสุจ้น คลิด
เปป็นรจ้อยละ 79.56 ของหสุจ้นทตีที่จอาหนฝ่ายแลจ้วทตัทั้งหมดของบรลิษตัท จอานวน 409,877,016 หสุจ้น ซซที่งไมฝ่นจ้อยกวฝ่า 25 คน และ
เกลินกวฝ่า 1 ใน 3 ของจอานวนหสุจ้นทตีที่จอาหนฝ่ายไดจ้ทตัทั้งหมด จซงครบเปป็นองคยประชสุมตามขจ้อบตังคตับของบรลิษตัทจซงขอใหจ้
ประธานกลฝ่าวเปลิดงาน 

นายตตัน เตตียว ลลิม ประธานกรรมการซซที่งเปป็นประธานในทตีที่ประชสุมจซงกลฝ่าวเปลิดประชสุม และมอบ
หมายใหจ้นางสาวชลทลิชา สมบตัตลิมงคล Legal Manager ทอาหนจ้าทตีที่เปป็นผผจ้ดอาเนลินการประชสุม

นางสาวชลทลิชา สมบตัตลิมงคล ไดจ้ชตีทั้แจงถซงวลิธตีการออกเสตียงลงคะแนนตฝ่อทตีที่ประชสุมวฝ่า ในการออกเสตียงลง
คะแนน ใหจ้หสุจ้นหนซที่งหสุจ้นมตีเสตียงหนซที่งเสตียง หากผผจ้ถถือหสุจ้นทฝ่านใดตจ้องการงดออกเสตียง หรถือคตัดคจ้าน ในวาระใด ขอใหจ้
กรอกรายละเอตียดในใบลงคะแนน และยกมถือขซทั้น ทางทตีมงานจะไปรตับใบลงคะแนนมาจากทฝ่านเพถืที่อนอามาสรสุป
คะแนนเสตียง สอาหรตับผผจ้ถถือหสุจ้นทตีที่ไมฝ่คตัดคจ้าน หรถือไมฝ่งดออกเสตียง กป็ถถือวฝ่าอนสุมตัตลิ

นางสาวชลทลิชา สมบตัตลิมงคล ไดจ้ดอาเนลินการประชสุมตามระเบตียบวาระ ดตังตฝ่อไปนตีทั้ 

วจำระทชีชั่   1 พริจจำรณจำรษับรองรจำยงจำนกจำรประชชุมวริสจำมษัญผผผู้ถถือหชุผู้น ครษัชั้งทชีชั่   1/2559
นางสาวชลทลิชา สมบตัตลิมงคล ขอใหจ้ทตีที่ประชสุมพลิจารณารตับรองรายงานการประชสุมวลิสามตัญผผจ้ถถือหสุจ้น

ครตัทั้งทตีที่ 1/2559 ซซที่งประชสุมเมถืที่อวตันทตีที่ 11 พฤศจลิกายน พ.ศ. 2559 ตามรายละเอตียดในเอกสารทตีที่ไดจ้จตัดสฝ่งใหจ้แกฝ่ผผจ้ถถือหสุจ้น
ทสุกทฝ่านพรจ้อมหนตังสถือเชลิญประชสุมกฝ่อนการประชสุมแลจ้ว

นางสาวชลทลิชา สมบตัตลิมงคล ไดจ้เปลิดโอกาสใหจ้ผผจ้ถถือหสุจ้นสอบถามเพลิที่มเตลิม กฝ่อนการออกเสตียงลงคะแนน
ไมฝ่มตีผผจ้ถถือหสุจ้นสอบถามเพลิที่มเตลิม 
ทตีที่ประชสุมไดจ้พลิจารณาแลจ้วมตีมตลิเปป็นเอกฉตันทย ดตังนตีทั้
มตริ รตับรองรายงานการประชสุมวลิสามตัญผผจ้ถถือหสุจ้น ครตัทั้ งทตีที่  1/2559 ประชสุมเมถืที่อวตันทตีที่  11

พฤศจลิกายน พ.ศ. 2559 โดยมตีคะแนนเสตียงดตังนตีทั้
เหป็นดจ้วย 326,256,567 เสตียง  คลิดเปป็นรจ้อยละ 100
ไมฝ่เหป็นดจ้วย 0 เสตียง คลิดเปป็นรจ้อยละ   0
งดออกเสตียง 0 เสตียง คลิดเปป็นรจ้อยละ   0
บตัตรเสตีย 0 เสตียง

วจำระทชีชั่   2 รษับทรจำบรจำยงจำนผลกจำรดจจำเนรินงจำนของบรริษษัทประจจจำปชี   2559 
นางรตัตนา มะโนมงคลกสุล รองกรรมการผผจ้จตัดการ และเลขานสุการบรลิษตัท กลฝ่าวรายงานผลการ

ดอาเนลินงานของบรลิษตัทประจอาปตี 2559 ใหจ้ทตีที่ประชสุมรตับทราบ
นางสาวชลทลิชา สมบตัตลิมงคล ไดจ้เปลิดโอกาสใหจ้ผผจ้ถถือหสุจ้นสอบถามเพลิที่มเตลิม



ไมฝ่มตีผผจ้ถถือหสุจ้นสอบถามเพลิที่มเตลิม
ทตีที่ประชสุมรตับทราบผลการดอาเนลินงานของบรลิษตัทประจอาปตี 2559

วจำระทชีชั่   3 พริจจำรณจำอนชุมษัตริงบแสดงฐจำนะกจำรเงรินและงบกจจำไรขจำดทชุนเบอ็ดเสรอ็จ     สจจำหรษับรอบระยะ
เวลจำบษัญชชี     ประจจจำปชี   2559
นางรตัตนา มะโนมงคลกสุล รองกรรมการผผจ้จตัดการ และเลขานสุการบรลิษตัท กลฝ่าวรายงานงบแสดง

ฐานะการเงลินและงบกอาไรขาดทสุนเบป็ดเสรป็จ สอาหรตับรอบระยะเวลาบตัญชตีประจอาปตี 2559 ใหจ้ทตีที่ประชสุมทราบ
นางสาวชลทลิชา สมบตัตลิมงคล ขอใหจ้ทตีที่ประชสุมพลิจารณาอนสุมตัตลิงบแสดงฐานะการเงลินและงบกอาไร

ขาดทสุนเบป็ดเสรป็จ สอาหรตับรอบระยะเวลาบตัญชตีประจอาปตี 2559 ซซที่งคณะกรรมการตรวจสอบและผผจ้สอบบตัญชตีของบรลิษตัท
ไดจ้ตรวจสอบแลจ้วไดจ้แสดงความเหป็นแบบไมฝ่มตีเงถืที่อนไข รายละเอตียดตามทตีที่ปรากฏในรายงานประจอาปตีทตีที่ ไดจ้จตัดสฝ่งใหจ้แกฝ่
ผผจ้ถถือหสุจ้นทสุกทฝ่านพรจ้อมหนตังสถือเชลิญประชสุมกฝ่อนการประชสุมแลจ้ว

นางสาวชลทลิชา สมบตัตลิมงคล ไดจ้เปลิดโอกาสใหจ้ผผจ้ถถือหสุจ้นสอบถามเพลิที่มเตลิม กฝ่อนการออกเสตียงลงคะแนน
ไมฝ่มตีผผจ้ถถือหสุจ้นสอบถามเพลิที่มเตลิม
ทตีที่ประชสุมพลิจารณาแลจ้วมตีมตลิเปป็นเอกฉตันทยดตังนตีทั้
มตริ อนสุมตัตลิงบแสดงฐานะการเงลินและงบกอาไรขาดทสุนเบป็ดเสรป็จ สอาหรตับรอบระยะเวลาบตัญชตี

ประจอาปตี 2559 โดยมตีคะแนนเสตียงดตังนตีทั้
เหป็นดจ้วย 326,256,567 เสตียง  คลิดเปป็นรจ้อยละ 100
ไมฝ่เหป็นดจ้วย 0 เสตียง คลิดเปป็นรจ้อยละ   0
งดออกเสตียง 0 เสตียง คลิดเปป็นรจ้อยละ   0
บตัตรเสตีย 0 เสตียง

วจำระทชีชั่   4 พริจจำรณจำอนชุมษัตริงดกจำรจร่จำยเงรินปษันผลประจจจำปชี   2559
นางสาวชลทลิชา สมบตัตลิมงคล ไดจ้รายงานการงดการจฝ่ายเงลินปตันผลประจอาปตี 2559 ตฝ่อทตีที่ประชสุม

สรสุปไดจ้ดตังนตีทั้ 
คณะกรรมการบรลิษตัทไดจ้พลิจารณาแลจ้วเหป็นวฝ่า ทตีที่ประชสุมผผจ้ถถือหสุจ้นสมควรทตีที่จะพลิจารณาอนสุมตัตลิงดการ

จฝ่ายเงลินปตันผลประจอาปตี 2559 สอาหรตับผลการดอาเนลินงานตตัทั้งแตฝ่วตันทตีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถซง วตันทตีที่ 31 ธตันวาคม
พ.ศ. 2559 เนถืที่องจากบรลิษตัทมตีผลการดอาเนลินงานเปป็นขาดทสุนสสุทธลิ

ทตัทั้งนตีทั้ บรลิษตัทไดจ้จตัดสรรเงลินทสุนสอารองตามกฎหมายครบถจ้วนตามทตีที่กฎหมายกอาหนดแลจ้ว 
นางสาวชลทลิชา สมบตัตลิมงคล ขอใหจ้ทตีที่ประชสุมพลิจารณาอนสุมตัตลิงดการจฝ่ายเงลินปตันผลประจอาปตี 2559

และไดจ้เปลิดโอกาสใหจ้ผผจ้ถถือหสุจ้นสอบถามเพลิที่มเตลิม กฝ่อนการออกเสตียงลงคะแนน
ไมฝ่มตีผผจ้ถถือหสุจ้นสอบถามเพลิที่มเตลิม
ทตีที่ประชสุมพลิจารณาแลจ้วมตีมตลิดจ้วยคะแนนเสตียงขจ้างมากของผผจ้ถถือหสุจ้นซซที่งมาประชสุมและออกเสตียงลง

คะแนน ดตังนตีทั้



มตริ อนสุมตัตลิงดการจฝ่ายเงลินปตันผลประจอาปตี 2559 โดยมตีคะแนนเสตียงดตังนตีทั้
เหป็นดจ้วย 326,242,667 เสตียง  คลิดเปป็นรจ้อยละ 99.9957395
ไมฝ่เหป็นดจ้วย 0 เสตียง คลิดเปป็นรจ้อยละ   0
งดออกเสตียง 13,900 เสตียง คลิดเปป็นรจ้อยละ   0.0042605
บตัตรเสตีย 0 เสตียง

วจำระทชีชั่   5 พริจจำรณจำเลถือกตษัชั้งกรรมกจำรแทนกรรมกจำรทชีชั่พผู้นจจำกตจจำแหนร่งตจำมวจำระ 
นางสาวชลทลิชา สมบตัตลิมงคล แจจ้งตฝ่อทตีที่ประชสุมวฝ่า ตามขจ้อบตังคตับของบรลิษตัท ขจ้อ  15 กอาหนดวฝ่า ใน

การประชสุมสามตัญประจอาปตีทสุกครตัทั้ง ใหจ้กรรมการออกจากตอาแหนฝ่ง 1 ใน 3 เปป็นอตัตรา ถจ้าจอานวนกรรมการทตีที่จะแบฝ่ง
ออกใหจ้ตรงเปป็นสามสฝ่วนไมฝ่ไดจ้ กป็ใหจ้ออกโดยจอานวนใกลจ้ทตีที่สสุดกตับสฝ่วน 1 ใน 3 กรรมการทตีที่จะตจ้องออกจากตอาแหนฝ่งใน
ปตีแรก และปตีทตีที่สองภายหลตังจดทะเบตียนบรลิษตัทนตัทั้น ใหจ้ใชจ้วลิธตีจตับสลากกตันวฝ่าผผจ้ใดจะออก สฝ่วนปตีหลตัง ๆ ตฝ่อไป ใหจ้
กรรมการคนทตีที่อยผฝ่ในตอาแหนฝ่งนานทตีที่สสุดนตัทั้นเปป็นผผจ้ออกจากตอาแหนฝ่ง ทตัทั้งนตีทั้ กรรมการทตีที่ออกตามวาระนตัทั้นอาจไดจ้รตับเลถือก
เขจ้ามาดอารงตอาแหนฝ่งใหมฝ่กป็ไดจ้ สอาหรตับในการประชสุมสามตัญผผจ้ถถือหสุจ้นประจอาปตี 2560 ครตัทั้งนตีทั้ มตีกรรมการทตีที่ตจ้องออกตาม
วาระจอานวน 3 ทฝ่าน ไดจ้แกฝ่

1. นายปราโมทยย สสุดจลิตพร กรรมการ 
2. นายเลลิศชาย กตันภตัย กรรมการ
3. นายธตันวา เลาหศลิรลิวงศย กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
นางสาวชลทลิชา สมบตัตลิมงคล ขอใหจ้ทตีที่ประชสุมพลิจารณาเลถือกตตัทั้งกรรมการทตีที่ออกตามวาระทตัทั้ง 3

ทฝ่านกลตับเขจ้าดอารงตอาแหนฝ่งกรรมการของบรลิษตัทตฝ่อไปอตีกวาระหนซที่ง  และไดจ้เปลิดโอกาสใหจ้ผผจ้ถถือหสุจ้นสอบถามเพลิที่มเตลิม
กฝ่อนการออกเสตียงลงคะแนนเลถือกตตัทั้งกรรมการแตฝ่ละราย

มตีผผจ้ถถือหสุจ้นสอบถามเพลิที่มเตลิมเกตีที่ยวกตับวลิธตีการคตัดเลถือกคณะกรรมการอลิสระของคณะกรรมการสรรหา
ซซที่งนายปราโมทยย สสุดจลิตพร รองประธานกรรมการและประธานเจจ้าหนจ้าทตีที่บรลิหาร ไดจ้ชตีทั้แจงวฝ่าบรลิษตัทไมฝ่มตีคณะ
กรรมการสรรหา และไดจ้ชตีทั้ แจงเพลิที่มเตลิมวฝ่าคณะกรรมการอลิสระของบรลิษตัทมตี  3 ทฝ่าน แตฝ่ละทฝ่านจะมตีความ
เชตีที่ยวชาญคนละดจ้าน เชฝ่น ดจ้านการเงลิน ดจ้านเทคโนโลยตีสารสนเทศ และดจ้านกฎหมาย ซซที่ง นายธตันวา เลาหศลิรลิวงศย
เปป็นผผจ้ เชตีที่ยวชาญดจ้านเทคโนโลยตีสารสนเทศซซที่งสามารถใหจ้ขจ้อสตังเกตและคอาแนะนอาแกฝ่บรลิษตัทไดจ้เปป็นอยฝ่างดตี
บรลิษตัทจซงเลป็งเหป็นถซงความสอาคตัญและจอาเปป็นและตจ้องการใหจ้นายธตันวา เลาหศลิรลิวงศยดอารงตอาแหนฝ่งเปป็นกรรมการ
อลิสระตฝ่ออตีกวาระหนซที่ง

ทตีที่ประชสุมไดจ้พลิจารณาเรถืที่องดตังกลฝ่าว และออกเสตียงเลถือกตตัทั้งกรรมการแทนกรรมการทตีที่พจ้นจาก
ตอาแหนฝ่งตามวาระเปป็นรายบสุคคล โดยมตีมตลิดตังนตีทั้

มตริ อนสุมตัตลิการเลถือกตตัทั้ง นายปราโมทยย สสุดจลิตพร นายเลลิศชาย กตันภตัย และนายธตันวา เลาหศลิรลิวงศย
กลตับเขจ้ารตับตอาแหนฝ่งกรรมการบรลิษตัทตามเดลิมอตีกวาระหนซที่ง โดยมตีคะแนนเสตียงดตังนตีทั้

(1) นายปราโมทยย สสุดจลิตพร ทตีที่ประชสุมไดจ้มตีมตลิดจ้วยคะแนนเสตียงขจ้างมากของผผจ้ถถือหสุจ้นซซที่งมาประชสุมและ
ออกเสตียงลงคะแนน อนสุมตัตลิใหจ้เลถือกกลตับเขจ้าดอารงตอาแหนฝ่งกรรมการของบรลิษตัทอตีกวาระหนซที่ง ดจ้วยคะแนนเสตียงดตังตฝ่อไปนตีทั้



เหป็นดจ้วย 326,256,467 เสตียง  คลิดเปป็นรจ้อยละ 99.9999693
ไมฝ่เหป็นดจ้วย 0 เสตียง คลิดเปป็นรจ้อยละ   0
งดออกเสตียง 100 เสตียง คลิดเปป็นรจ้อยละ   0.0000307
บตัตรเสตีย 0 เสตียง

(2) นายเลลิศชาย กตันภตัย ทตีที่ประชสุมไดจ้มตีมตลิดจ้วยคะแนนเสตียงขจ้างมากของผผจ้ถถือหสุจ้นซซที่งมาประชสุมและออก
เสตียงลงคะแนน อนสุมตัตลิใหจ้เลถือกกลตับเขจ้าดอารงตอาแหนฝ่งกรรมการของบรลิษตัทอตีกวาระหนซที่ง ดจ้วยคะแนนเสตียงดตังตฝ่อไปนตีทั้

เหป็นดจ้วย 326,256,467 เสตียง  คลิดเปป็นรจ้อยละ 99.9999693
ไมฝ่เหป็นดจ้วย 0 เสตียง คลิดเปป็นรจ้อยละ   0
งดออกเสตียง 100 เสตียง คลิดเปป็นรจ้อยละ   0.0000307
บตัตรเสตีย 0 เสตียง

(3) นายธตันวา เลาหศลิรลิวงศย ทตีที่ประชสุมไดจ้มตีมตลิดจ้วยคะแนนเสตียงขจ้างมากของผผจ้ถถือหสุจ้นซซที่งมาประชสุม
และออกเสตียงลงคะแนน อนสุมตัตลิใหจ้เลถือกกลตับเขจ้าดอารงตอาแหนฝ่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบรลิษตัทอตีกวาระ
หนซที่ง ดจ้วยคะแนนเสตียงดตังตฝ่อไปนตีทั้

เหป็นดจ้วย 326,256,267 เสตียง  คลิดเปป็นรจ้อยละ 99.9999080
ไมฝ่เหป็นดจ้วย 100 เสตียง คลิดเปป็นรจ้อยละ   0.0000307
งดออกเสตียง 200 เสตียง คลิดเปป็นรจ้อยละ   0.0000613
บตัตรเสตีย 0 เสตียง

วจำระทชีชั่   6 พริจจำรณจำอนชุมษัตริคร่จำตอบแทนกรรมกจำร
นางสาวชลทลิชา สมบตัตลิมงคล ไดจ้แจจ้งตฝ่อทตีที่ประชสุมวฝ่า คณะกรรมการพลิจารณาแลจ้วเหป็นวฝ่า คฝ่า

ตอบแทนกรรมการบรลิษตัท และกรรมการตรวจสอบ ตามทตีที่ไดจ้รตับอนสุมตัตลิจากทตีที่ประชสุมสามตัญผผจ้ถถือหสุจ้นประจอาปตี 2559
เมถืที่อวตันทตีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 เปป็นอตัตราทตีที่เหมาะสมแลจ้ว จซงเหป็นควรเสนอทตีที่ประชสุมผผจ้ถถือหสุจ้นพลิจารณาอนสุมตัตลิคฝ่า
ตอบแทนกรรมการบรลิษตัท และกรรมการตรวจสอบ ตามอตัตราเดลิมดตังนตีทั้

กรรมกจำรบรริษษัท ไดจ้รตับคฝ่าตอบแทนเปป็นรายเดถือน โดย
ประธานกรรมการ 30,000 บาทตฝ่อเดถือน
กรรมการ 20,000 บาทตฝ่อเดถือน

กรรมกจำรตรวจสอบ ไดจ้รตับคฝ่าตอบแทนเปป็นคฝ่าเบตีทั้ยประชสุมสอาหรตับการประชสุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบในแตฝ่ละครตัทั้ง โดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทตฝ่อครตัทั้ง
กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทตฝ่อครตัทั้ง



ทตัทั้งนตีทั้ หากกรรมการทฝ่านใดเปป็นพนตักงานหรถือลผกจจ้างของบรลิษตัท กป็ใหจ้คฝ่าตอบแทนกรรมการดตัง
กลฝ่าวเปป็นสฝ่วนเพลิที่มเตลิมจากคฝ่าจจ้างปกตลิทตีที่กรรมการแตฝ่ละทฝ่านไดจ้รตับ 

โดยใหจ้มตีผลตตัทั้งแตฝ่วตันทตีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เปป็นตจ้นไป
ประธานฯ ขอใหจ้ทตีที่ประชสุมพลิจารณาอนสุมตัตลิคฝ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และไดจ้

เปลิดโอกาสใหจ้ผผจ้ถถือหสุจ้นสอบถามเพลิที่มเตลิม กฝ่อนการออกเสตียงลงคะแนน
มตีผผจ้ถถือหสุจ้นสอบถามเพลิที่มเตลิมเกตีที่ยวกตับคฝ่าตอบแทนกรรมการรายปตี นางรตัตนา มะโนมงคลกสุล รอง

กรรมการผผจ้จตัดการและเลขานสุการบรลิษตัทไดจ้ชตีทั้แจงวฝ่าคฝ่าตอบแทนกรรมการรายปตีมตีรายงานอยฝ่างละเอตียดอยผฝ่ใน
รายงานประจอาปตี มตีผผจ้ถถือหสุจ้นสอบถามเพลิที่มเตลิมถซงคฝ่าตอบแทนกรรมการวฝ่าไมฝ่ไดจ้มตีการปรตับมาแลจ้วกตีที่ปตี นางรตัตนา
มะโนมงคลกสุล รองกรรมการผผจ้จตัดการและเลขานสุการบรลิษตัทไดจ้ชตีทั้แจง วฝ่าบรลิษตัทไมฝ่เคยปรตับคฝ่าตอบแทนกรรมการรายปตี
ตตัทั้งแตฝ่บรลิษตัทไดจ้จดทะเบตียนเปป็นบรลิษตัทอยผฝ่ในตลาดหลตักทรตัพยย นตับเปป็นระยะเวลากวฝ่า 10 ปตี

ทตีที่ประชสุมพลิจารณาแลจ้วมตีมตลิดจ้วยคะแนนเสตียงไมฝ่นจ้อยกวฝ่าสองในสามของจอานวนเสตียงทตัทั้งหมด
ของผผจ้ถถือหสุจ้นซซที่งมาประชสุม ดตังนตีทั้

มตริ อนสุมตัตลิคฝ่าตอบแทนกรรมการบรลิษตัท และกรรมการตรวจสอบ ตามทตีที่เสนอมาทสุกประการ
โดยใหจ้มตีผลตตัทั้งแตฝ่วตันทตีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เปป็นตจ้นไป โดยมตีคะแนนเสตียงดตังนตีทั้

เหป็นดจ้วย 326,255,567 เสตียง  คลิดเปป็นรจ้อยละ 99.9996935
ไมฝ่เหป็นดจ้วย 800 เสตียง คลิดเปป็นรจ้อยละ   0.0002452
งดออกเสตียง 200 เสตียง คลิดเปป็นรจ้อยละ   0.0000613
บตัตรเสตีย 0 เสตียง

วจำระทชีชั่   7 พริจจำรณจำแตร่งตษัชั้งผผผู้สอบบษัญชชี และกจจำหนดคร่จำสอบบษัญชชี ประจจจำปชี   2560
นางรตัตนา มะโนมงคลกสุล รองกรรมการผผจ้จตัดการ และเลขานสุการบรลิษตัท ชตีทั้แจงรายละเอตียดเกตีที่ยว

กตับการแตฝ่งตตัทั้งผผจ้สอบบตัญชตีและการกอาหนดคฝ่าสอบบตัญชตี ประจอาปตี 2560 ใหจ้ทตีที่ประชสุมทราบ
นางรตัตนา มะโนมงคลกสุล แจจ้งตฝ่อทตีที่ประชสุมวฝ่า โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรลิษตัทไดจ้พลิจารณาแลจ้ว เหป็นควรเสนอใหจ้ทตีที่ประชสุมผผจ้ถถือหสุจ้นพลิจารณาอนสุมตัตลิแตฝ่งตตัทั้งผผจ้สอบบตัญชตี และ
กอาหนดคฝ่าสอบบตัญชตี ประจอาปตี 2560 โดยมตีรายละเอตียดดตังนตีทั้

นางสาวนภนสุช อภลิชาตเสถตียร ผผจ้สอบบตัญชตีรตับอนสุญาตเลขทตีที่ 5266 และ/หรถือ นางณฐพร พตันธสุยอสุดม
ผผจ้สอบบตัญชตีรตับอนสุญาตเลขทตีที่ 3430 และ/หรถือ นายขจรเกตียรตลิ อรสุณไพโรจนกสุล ผผจ้สอบบตัญชตีรตับอนสุญาตเลขทตีที่ 3445
ในนามบรลิษตัท ไพรจ้ซวอเตอรยเฮาสยคผเปอรยส เอบตีเอเอส จอากตัด เปป็นผผจ้สอบบตัญชตีของบรลิษตัท ประจอาปตี 2560 โดยใหจ้ผผจ้สอบ
บตัญชตีคนใดคนหนซที่ง มตีออานาจตรวจสอบ สอบทาน จตัดทอาและแสดงความเหป็นตฝ่องบการเงลินของบรลิษตัท และในกรณตีทตีที่
ผผจ้สอบบตัญชตีตามรายนามขจ้างตจ้น ไมฝ่สามารถปฏลิบตัตลิหนจ้าทตีที่ไดจ้ ใหจ้บรลิษตัท ไพรจ้ซวอเตอรยเฮาสยคผเปอรยส เอบตีเอเอส จอากตัด
เปป็นผผจ้มตีออานาจจตัดหาผผจ้สอบบตัญชตีรตับอนสุญาตอถืที่นของบรลิษตัท ไพรจ้ซวอเตอรยเฮาสยคผเปอรยส เอบตีเอเอส จอากตัด ทอาหนจ้าทตีที่
ตรวจสอบบตัญชตีและแสดงความเหป็นตฝ่องบการเงลินของบรลิษตัท แทนไดจ้ โดยกอาหนดคฝ่าสอบบตัญชตีประจอาปตี 2560 เปป็น
เงลินจอานวน 2,680,000 บาท (คฝ่าสอบบตัญชตีประจอาปตี 2559 เปป็นเงลิน 2,160,000 บาท)



ทตัทั้งนตีทั้ หากมตีงานนอกเหนถือจากการสอบบตัญชตีตามปกตลิ ขอใหจ้ทตีที่ประชสุมผผจ้ถถือหสุจ้นมอบออานาจใหจ้
คณะกรรมการเปป็นผผจ้พลิจารณากอาหนดคฝ่าใชจ้จฝ่ายพลิเศษเปป็นกรณตี ๆ ไป

โดยผผจ้สอบบตัญชตีตามรายชถืที่อทตีที่เสนอมานตัทั้นไมฝ่มตีสฝ่วนไดจ้เสตียหรถือความสตัมพตันธยทางธสุรกลิจกตับบรลิษตัท
และ/หรถือบรลิษตัทยฝ่อย และ/หรถือผผจ้บรลิหาร และ/หรถือผผจ้ถถือหสุจ้นรายใหญฝ่ หรถือผผจ้ทตีที่เกตีที่ยวขจ้องกตับบสุคคลดตังกลฝ่าว ในลตักษณะ
ทตีที่จะมตีผลกระทบตฝ่อการปฏลิบตัตลิหนจ้าทตีที่อยฝ่างเปป็นอลิสระแตฝ่อยฝ่างใด

นางสาวชลทลิชา สมบตัตลิมงคล ขอใหจ้ทตีที่ประชสุมพลิจารณาอนสุมตัตลิแตฝ่งตตัทั้งผผจ้สอบบตัญชตี และกอาหนดคฝ่า
สอบบตัญชตี ประจอาปตี 2560 และไดจ้เปลิดโอกาสใหจ้ผผจ้ถถือหสุจ้นสอบถามเพลิที่มเตลิม กฝ่อนการออกเสตียงลงคะแนน

มตีผผจ้ถถือหสุจ้นสอบถามเพลิที่มเตลิมเกตีที่ยวกตับคฝ่าสอบบตัญชตีทตีที่เพลิที่มขซทั้น รวมทตัทั้งคฝ่าใชจ้จฝ่ายในการสอบบตัญชตี
บรลิษตัทในตฝ่างประเทศ นางรตัตนา มะโนมงคลกสุลไดจ้ชตีทั้แจงวฝ่าคฝ่าสอบบตัญชตีสอาหรตับบรลิษตัทยฝ่อยในตฝ่างประเทศนตัทั้น
บรลิษตัทนตัทั้น ๆ จะเปป็นผผจ้ออกคฝ่าใชจ้จฝ่ายเอง

ทตีที่ประชสุมพลิจารณาแลจ้วมตีมตลิดจ้วยคะแนนเสตียงขจ้างมากของผผจ้ถถือหสุจ้นซซที่งมาประชสุมและออกเสตียงลง
คะแนน ดตังนตีทั้ 

มตริ อนสุมตัตลิใหจ้แตฝ่งตตัทั้งผผจ้สอบบตัญชตี และกอาหนดคฝ่าสอบบตัญชตี ประจอาปตี 2560 ตามทตีที่เสนอมาทสุก
ประการ และอนสุมตัตลิการมอบออานาจใหจ้คณะกรรมการเปป็นผผจ้มตีออานาจพลิจารณากอาหนดคฝ่าใชจ้จฝ่ายพลิเศษ หากมตีงาน
นอกเหนถือจากการสอบบตัญชตีประจอาปตีตามปกตลิเปป็นกรณตี ๆ ไป โดยมตีคะแนนเสตียงดตังนตีทั้

เหป็นดจ้วย 326,250,141 เสตียง  คลิดเปป็นรจ้อยละ 99.9980304
ไมฝ่เหป็นดจ้วย 6,226 เสตียง คลิดเปป็นรจ้อยละ   0.0019083
งดออกเสตียง 200 เสตียง คลิดเปป็นรจ้อยละ   0.0000613
บตัตรเสตีย 0 เสตียง

วจำระทชีชั่   8 พริจจำรณจำอนชุมษัตริกจำรลผู้จำงขจำดทชุนสะสมดผู้วยเงรินสจจำรองตจำมกฎหมจำยและสร่วนเกรินมผลคร่จำหชุผู้น
นางรตัตนา มะโนมงคลกสุล แจจ้งตฝ่อทตีที่ประชสุมวฝ่า บรลิษตัทมตีผลขาดทสุนสะสมตามงบการเงลินรวมและ

ตามงบเฉพาะกลิจการของบรลิษตัท ณ วตันทตีที่  31 ธตันวาคม พ.ศ. 2559 เปป็นจอา นวน 1,122,011,111 บาท และ
1,173,650,546 บาทตามลอาดตับ เพถืที่อลดผลขาดทสุนสะสมของบรลิษตัทใหจ้นจ้อยลง มาตรา 119 แหฝ่งพระราชบตัญญตัตลิ
บรลิษตัทมหาชนจอากตัด พ.ศ. 2535 ไดจ้กอาหนดใหจ้บรลิษตัทตจ้องขออนสุมตัตลิจากทตีที่ประชสุมผผจ้ถถือหสุจ้นเพถืที่อโอนทสุนสอารองตาม
กฎหมายตามมาตรา 116 หรถือทสุนสอารองจากสฝ่วนลอทั้ามผลคฝ่าหสุจ้นตามมาตรา 51 แหฝ่งพระราชบตัญญตัตลิบรลิษตัทมหาชน
จอากตัด พ.ศ. 2535 หรถือเงลินสอารองอถืที่น มาชดเชยผลขาดทสุนสะสมของบรลิษตัทกป็ไดจ้ ทตัทั้งนตีทั้ การชดเชยผลขาดทสุนสะสมดตัง
กลฝ่าว บรลิษตัทจะตจ้องหตักชดเชยจากเงลินสอารองอถืที่นกฝ่อน แลจ้วจซงหตักจากทสุนสอารองตามกฎหมายมาตรา 116 และ
ทสุนสอารองจากสฝ่วนเกลินมผลคฝ่าหสุจ้นตามมาตรา 51 ตามลอาดตับ

จากนตัทั้น นางรตัตนา มะโนมงคลกสุล แจจ้งตฝ่อทตีที่ประชสุมตฝ่อไปวฝ่า คณะกรรมการบรลิษตัทไดจ้พลิจารณา
แลจ้ว เหป็นควรเสนอใหจ้ทตีที่ประชสุมผผจ้ถถือหสุจ้นพลิจารณาอนสุมตัตลิการลจ้างขาดทสุนสะสมดจ้วยเงลินสอารองตามกฎหมายซซที่งบรลิษตัท
มตีอยผฝ่จอานวน 31,600,000 บาท และดจ้วยทสุนสอารองจากสฝ่วนเกลินมผลคฝ่าหสุจ้นซซที่งบรลิษตัทมตีอยผฝ่จอานวน 796,833,756 บาท



นางสาวชลทลิชา สมบตัตลิมงคล ขอใหจ้ทตีที่ประชสุมพลิจารณาอนสุมตัตลิการลจ้างขาดทสุนสะสมดจ้วยเงลิน
สอารองตามกฎหมายและสฝ่วนเกลินมผลคฝ่าหสุจ้น โดยไดจ้เปลิดโอกาสใหจ้ผผจ้ถถือหสุจ้นสอบถามเพลิที่มเตลิม กฝ่อนการออกเสตียงลง
คะแนน

มตีผผจ้ถถือหสุจ้นสอบถามเพลิที่มเตลิมถซงเหตสุผลทตีที่ตจ้องการลจ้างขาดทสุนสะสมดจ้วยเงลินสอารองตามกฎหมาย
และสฝ่วนเกลินมผลคฝ่าหสุจ้น นางมลฤดตี สสุขพตันธรตัชตย กรรมการอลิสระและกรรมการตรวจสอบ ไดจ้ชตีทั้แจงวฝ่าเมถืที่อบรลิษตัททอาการ
ลจ้างขาดทสุนสะสมดจ้วยเงลินสอารองตามกฎหมายและสฝ่วนเกลินมผลคฝ่าหสุจ้นเรตียบรจ้อยแลจ้ว และตฝ่อมาบรลิษตัทมตีผลกอาไรจะ
ทอาใหจ้บรลิษตัทสามารถจฝ่ายเงลินปตันผลแกฝ่ผผจ้ถถือหสุจ้นไดจ้งฝ่ายขซทั้น

ทตีที่ประชสุมพลิจารณาแลจ้วมตีมตลิดจ้วยคะแนนเสตียงขจ้างมาก ของผผจ้ถถือหสุจ้นซซที่งมาประชสุมและออกเสตียง
ลงคะแนน ดตังนตีทั้

มตริ อนสุมตัตลิการลจ้างขาดทสุนสะสมดจ้วยเงลินสอารองตามกฎหมายและสฝ่วนเกลินมผลคฝ่าหสุจ้นตามทตีที่
เสนอมาทสุกประการ โดยมตีคะแนนเสตียง ดตังนตีทั้

เหป็นดจ้วย 326,256,367 เสตียง  คลิดเปป็นรจ้อยละ 99.9999387
ไมฝ่เหป็นดจ้วย 0 เสตียง คลิดเปป็นรจ้อยละ   0
งดออกเสตียง 200 เสตียง คลิดเปป็นรจ้อยละ   0.0000613
บตัตรเสตีย 0 เสตียง

วจำระทชีชั่   9 พริจจำรณจำอนชุมษัตริกจำรออกและจษัดสรรใบสจจำคษัญแสดงสริทธริในกจำรซถืชั้อหชุผู้นแกร่ผผผู้ถถือหชุผู้นเดริม
ของบรริษษัทตจำมสษัดสร่วนกจำรถถือหชุผู้น
นางสาวชลทลิชา สมบตัตลิมงคล ไดจ้แจจ้งทตีที่ประชสุมใหจ้ทราบวฝ่า ทตีที่ประชสุมคณะกรรมการบรลิษตัท ครตัทั้งทตีที่

1/2560 ไดจ้มตีมตลิอนสุมตัตลิใหจ้บรลิษตัทออกและจตัดสรรใบสอา คตัญแสดงสลิทธลิในการซถืทั้อหสุจ้นของบรลิษตัท เอเชตียซอฟทย
คอรยปอเรชตัที่น จอากตัด (มหาชน) ครตัทั้งทตีที่ 1 (AS-W1) (“ใบสจจำคษัญแสดงสริทธริ AS-W1”) ในจอานวนไมฝ่เกลิน 102,469,254
หนฝ่วย ใหจ้แกฝ่ผผจ้ถถือหสุจ้นเดลิมของบรลิษตัทตามสตัดสฝ่วนการถถือหสุจ้น (โดยไมฝ่คลิดมผลคฝ่า) ในอตัตราสฝ่วน 4 หสุจ้นสามตัญเดลิม ตฝ่อใบ
สอาคตัญแสดงสลิทธลิ 1 หนฝ่วย โดยใบสอาคตัญแสดงสลิทธลิ 1 หนฝ่วย สามารถใชจ้สลิทธลิซถืทั้อหสุจ้นสามตัญของบรลิษตัทไดจ้ 1 หสุจ้น ใน
ราคาหสุจ้นละ 2 บาท ตามรายละเอตียดเบถืทั้องตจ้นของใบสอาคตัญแสดงสลิทธลิ AS-W1 ทตีที่ไดจ้จตัดสฝ่งใหจ้แกฝ่ผผจ้ถถือหสุจ้นทสุกทฝ่าน
พรจ้อมหนตังสถือเชลิญประชสุมกฝ่อนการประชสุมแลจ้ว

 นอกจากนตีทั้ นางสาวชลทลิชา สมบตัตลิมงคล ยตังไดจ้แจจ้งตฝ่อทตีที่ประชสุมวฝ่า ทตีที่ประชสุมคณะกรรมการบรลิษตัท
ยตังอนสุมตัตลิใหจ้คณะกรรมการบรลิหาร และ/หรถือ บสุคคลทตีที่ไดจ้รตับมอบหมายจากคณะกรรมการบรลิหารเปป็นผผจ้พลิจารณา
กอาหนด และ/หรถือ แกจ้ไข หลตักเกณฑย เงถืที่อนไข และรายละเอตียดอถืที่น ๆ ของใบสอาคตัญแสดงสลิทธลิ  โดยรวมถซงการจตัดสรร
การเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสตัญญาตฝ่าง ๆ ทตีที่เกตีที่ยวขจ้อง รวมทตัทั้ง ดอาเนลินการตฝ่าง ๆ อตันจอาเปป็นและสมควร
อตันเกตีที่ยวเนถืที่องกตับการออกและจตัดสรรใบสอาคตัญแสดงสลิทธลิในครตัทั้งนตีทั้ ซซที่งรวมถซงการนอาใบสอาคตัญแสดงสลิทธลิและหสุจ้น
สามตัญทตีที่ออกเนถืที่องจากการใชจ้สลิทธลิตามใบสอา คตัญแสดงสลิทธลิเขจ้าจดทะเบตียนเปป็นหลตักทรตัพยยจดทะเบตียนใน
ตลาดหลตักทรตัพยยแหฝ่งประเทศไทย ตลอดจนดอาเนลินการขออนสุญาตตฝ่อหนฝ่วยงานทตีที่เกตีที่ยวขจ้อง 



นางสาวชลททิชา สมบบัตทิมงคล ขอใหห้ททที่ประชชุมพทิจารณาอนชุมบัตทิการออกและจบัดสรรใบสสาคบัญแสดง
สทิทธทิ AS-W1 และการมอบอสานาจตามททที่เสนอ โดยไดห้เปทิดโอกาสใหห้ผผห้ถถือหชุห้นสอบถามเพทิที่มเตทิม กก่อนการออกเสทยงลง
คะแนน

ไมก่มทผผห้ถถือหชุห้นสอบถามเพทิที่มเตทิม
ททที่ประชชุมไดห้พทิจารณาแลห้วมทมตทิดห้วยคะแนนเสทยงไมก่นห้อยกวก่าสามในสทที่ของจสานวนเสทยงทบัทั้งหมดของ

ผผห้ถถือหชุห้นซซที่งมาประชชุมดบังนททั้
มตต อนชุมบัตทิการออกและจบัดสรรใบสสาคบัญแสดงสทิทธทิ AS-W1 และการมอบอสานาจตามททที่เสนอ

มาทชุกประการ โดยมทคะแนนเสทยง ดบังนททั้
เหห็นดห้วย 326,242,667 เสทยง  คทิดเปห็นรห้อยละ 99.9957395
ไมก่เหห็นดห้วย 0 เสทยง คทิดเปห็นรห้อยละ   0
งดออกเสทยง 13,900 เสทยง คทิดเปห็นรห้อยละ   0.0042605
บบัตรเสทย 0 เสทยง

วาระททที่   10 พตจารณาอนนุมมัตตการเพตที่มทนุนจดทะเบทยนของบรตษมัท

นางสาวชลททิชา สมบบัตทิมงคล ไดห้แจห้งใหห้ททที่ประชชุมทราบวก่า ททที่ประชชุมคณะกรรมการบรทิษบัท ครบัทั้งททที่
1/2560 มทมตทิอนชุมบัตทิใหห้บรทิษบัทเพทิที่มทชุนจดทะเบทยนของบรทิษบัท จสานวน 102,469,254 บาท โดยการออกหชุห้นสามบัญเพทิที่ม
ทชุนเปห็นจสานวน 102,469,254 หชุห้น มผลคก่าททที่ตราไวห้หชุห้นละ 1.00 บาท จากเดทิมทชุนจดทะเบทยน 409,877,016 บาท เปห็น
512,346,270 บาท เพถืที่อรองรบับการใชห้สทิทธทิตามใบสสาคบัญแสดงสทิทธทิ AS-W1

หลบังจากนบัทั้น นางสาวชลททิชา สมบบัตทิมงคล จซงไดห้เสนอใหห้ททที่ประชชุมพทิจารณาอนชุมบัตทิการเพทิที่มทชุนจด
ทะเบทยนของบรทิษบัท และไดห้เปทิดโอกาสใหห้ผผห้ถถือหชุห้นสอบถามเพทิที่มเตทิม กก่อนการออกเสทยงลงคะแนน

ไมก่มทผผห้ถถือหชุห้นสอบถามเพทิที่มเตทิม
ททที่ประชชุมไดห้พทิจารณาแลห้วมทมตทิดห้วยคะแนนเสทยงไมก่นห้อยกวก่าสามในสทที่ของจสานวนเสทยงทบัทั้งหมดของ

ผผห้ถถือหชุห้นซซที่งมาประชชุมและมทสทิทธทิออกเสทยงลงคะแนน ดบังนททั้
มตต อนชุมบัตทิใหห้เพทิที่มทชุนจดทะเบทยนของบรทิษบัท จสานวน 102,469,254 บาท โดยการออกหชุห้น

สามบัญเพทิที่มทชุนเปห็นจสา นวน 102,469,254 หชุห้น มผลคก่าททที่ตราไวห้หชุห้นละ 1.00 บาท จากเดทิมทชุนจดทะเบทยน
409,877,016 บาท เปห็น 512,346,270 บาท เพถืที่อรองรบับการใชห้สทิทธทิตามใบสสาคบัญแสดงสทิทธทิ AS-W1 ตามททที่เสนอมา
ทชุกประการ โดยมทคะแนนเสทยงดบังนททั้

เหห็นดห้วย 326,242,507 เสทยง  คทิดเปห็นรห้อยละ 99.9956905
ไมก่เหห็นดห้วย 0 เสทยง คทิดเปห็นรห้อยละ   0
งดออกเสทยง 14,060 เสทยง คทิดเปห็นรห้อยละ   0.0043095
บบัตรเสทย 0 เสทยง



วาระททที่   11 พตจารณาอนนุมมัตตการแกก้ไขเพตที่มเตตมหนมังสสือบรตคณหห์สนธตของบรตษมัท ขก้อ   4.   เพสืที่อใหก้
สอดคลก้องกมับการเพตที่มทนุนจดทะเบทยนของบรตษมัท

นางสาวชลททิชา สมบบัตทิมงคล ไดห้แจห้งวก่า สถืบเนถืที่องจากการพทิจารณาอนชุมบัตทิการเพทิที่มทชุนจดทะเบทยน
ของบรทิษบัทจากทชุนจดทะเบทยนเดทิม 409,877,016 บาท เปห็นทชุนจดทะเบทยนใหมก่ 512,346,270 บาท เพถืที่อใหห้การเพทิที่ม
ทชุนดบังกลก่าวเปห็นไปตามกฎหมาย ททที่ประชชุมผผห้ถถือหชุห้นจะตห้องพทิจารณาอนชุมบัตทิการแกห้ไขเพทิที่มเตทิมหนบังสถือบรทิคณหห์สนธทิ
ของบรทิษบัท ขห้อ 4 เพถืที่อใหห้สอดคลห้องกบับการเพทิที่มทชุนจดทะเบทยนของบรทิษบัท ดบังนททั้

“ขห้อ 4. ทชุนจดทะเบทยน จสานวน 512,346,270 บาท (หห้ารห้อยสทิบสองลห้านสามแสนสทที่
หมถืที่นหกพบันสองรห้อยเจห็ดสทิบบาท)

แบก่งออกเปห็น 512,346,270 หชุห้น (หห้ารห้อยสทิบสองลห้านสามแสนสทที่
หมถืที่นหกพบันสองรห้อยเจห็ดสทิบหชุห้น)

มผลคก่าหชุห้นละ 1 บาท (หนซที่งบาท)
โดยแยกออกเปห็น:

หชุห้นสามบัญ 512,346,270 หชุห้น (หห้ารห้อยสทิบสองลห้านสามแสนสทที่
หมถืที่นหกพบันสองรห้อยเจห็ดสทิบหชุห้น)

หชุห้นบชุรทิมสทิทธทิ - หชุห้น (-)”
หลบังจากนบัทั้น นางสาวชลททิชา สมบบัตทิมงคล จซงไดห้เสนอใหห้ททที่ประชชุมพทิจารณาอนชุมบัตทิการแกห้ไขเพทิที่ม

เตทิมหนบังสถือบรทิคณหห์สนธทิของบรทิษบัท ขห้อ 4. เพถืที่อใหห้สอดคลห้องกบับการเพทิที่มทชุนจดทะเบทยนของบรทิษบัท และไดห้เปทิดโอกาส
ใหห้ผผห้ถถือหชุห้นสอบถามเพทิที่มเตทิม กก่อนการออกเสทยงลงคะแนน

ไมก่มทผผห้ถถือหชุห้นสอบถามเพทิที่มเตทิม
ททที่ประชชุมไดห้พทิจารณาแลห้วมทมตทิดห้วยคะแนนเสทยงไมก่นห้อยกวก่าสามในสทที่ของจสานวนเสทยงทบัทั้งหมดของ

ผผห้ถถือหชุห้นซซที่งมาประชชุมและมทสทิทธทิออกเสทยงลงคะแนน ดบังนททั้
มตต อนชุมบัตทิใหห้แกห้ไขเพทิที่มเตทิมหนบังสถือบรทิคณหห์สนธทิของบรทิษบัท ขห้อ 4 เพถืที่อใหห้สอดคลห้องกบับการ

เพทิที่มทชุนจดทะเบทยนของบรทิษบัท ตามททที่เสนอมาทชุกประการ และใหห้มอบอสานาจใหห้คณะกรรมการบรทิษบัท และ/หรถือ
บชุคคลททที่ไดห้รบับมอบอสานาจจากคณะกรรมการบรทิษบัท เปห็นผผห้มทอสานาจในการทสา และ/หรถือ ลงนามในเอกสารตก่าง ๆ ททที่
เกทที่ยวขห้อง รวมทบัทั้งอสานาจในการเพทิที่มเตทิมถห้อยคสาเพถืที่อใหห้เปห็นไปตามคสาสบัที่งของนายทะเบทยนและการดสาเนทินการตก่าง ๆ
อบันจสาเปห็นและสมควรอบันเกทที่ยวเนถืที่องกบับแกห้ไขเพทิที่มเตทิมหนบังสถือบรทิคณหห์สนธทิดบังกลก่าวไดห้ทชุกประการ โดยมทคะแนนเสทยงดบังนททั้

เหห็นดห้วย 326,242,567 เสทยง  คทิดเปห็นรห้อยละ 99.9957089
ไมก่เหห็นดห้วย 0 เสทยง คทิดเปห็นรห้อยละ   0
งดออกเสทยง 14,000 เสทยง คทิดเปห็นรห้อยละ   0.0042911
บบัตรเสทย 0 เสทยง



วจำระทชีชั่   12 พริจจำรณจำอนชุมษัตริกจำรจษัดสรรหชุผู้นเพริชั่มทชุนจดทะเบชียนของบรริษษัท
นางสาวชลทลิชา สมบตัตลิมงคล ไดจ้แจจ้งทตีที่ประชสุมใหจ้ทราบวฝ่า เพถืที่อรองรตับการใชจ้สลิทธลิตามใบสอาคตัญ

แสดงสลิทธลิ AS-W1 ทตีที่ประชสุมคณะกรรมการบรลิษตัท ครตัทั้งทตีที่ 1/2560 ไดจ้มตีมตลิอนสุมตัตลิใหจ้บรลิษตัทจตัดสรรหสุจ้นสามตัญเพลิที่มทสุน
ของบรลิษตัทจอานวนไมฝ่เกลิน 102,469,254 หสุจ้น โดยมตีมผลคฝ่าทตีที่ตราไวจ้หสุจ้นละ 1 บาท ในราคาใชจ้สลิทธลิหสุจ้นละ 2 บาท (อาจ
เปลตีที่ยนแปลงในภายหลตังตามเงถืที่อนไขการปรตับสลิทธลิ)

นางสาวชลทลิชา สมบตัตลิมงคล ยตังไดจ้แจจ้งตฝ่อทตีที่ประชสุมวฝ่า ทตีที่ประชสุมคณะกรรมการบรลิษตัทยตังอนสุมตัตลิใหจ้
คณะกรรมการบรลิหาร หรถือ บสุคคลทตีที่ไดจ้รตับมอบหมายจากคณะกรรมการบรลิหาร เปป็นผผจ้มตีออานาจพลิจารณา กอาหนด
แกจ้ไขเพลิที่มเตลิม และเปลตีที่ยนแปลงเงถืที่อนไขและรายละเอตียดตฝ่าง ๆ ทตีที่เกตีที่ยวขจ้องกตับการจตัดสรรหสุจ้นเพลิที่มทสุนดตังกลฝ่าว รวมทตัทั้ง
มตีออานาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ทตีที่เกตีที่ยวขจ้อง และมตีออานาจดอาเนลินการตฝ่าง ๆ ทตีที่จอาเปป็นและสมควรอตันเกตีที่ยว
เนถืที่องกตับการจตัดสรรหสุจ้นเพลิที่มทสุน ซซที่งรวมถซงแตฝ่ไมฝ่จอากตัดเพตียง การใหจ้ขจ้อมผลและการยถืที่นเอกสารหลตักฐานตฝ่อสอานตักงาน
คณะกรรมการกอากตับหลตักทรตัพยยและตลาดหลตักทรตัพยย ตลาดหลตักทรตัพยยแหฝ่งประเทศไทย บรลิษตัทศผนยยรตับฝากหลตัก
ทรตัพยย (ประเทศไทย) จอากตัด กระทรวงพาณลิชยย หรถือ หนฝ่วยงานอถืที่น ๆ ทตีที่เกตีที่ยวขจ้อง ตลอดจนการนอาหสุจ้นสามตัญเพลิที่มทสุน
เขจ้าจดทะเบตียนเปป็นหลตักทรตัพยยจดทะเบตียนในตลาดหลตักทรตัพยยแหฝ่งประเทศไทยดจ้วย โดยรายละเอตียดการเพลิที่มทสุน
และการจตัดสรรหสุจ้นสามตัญเพลิที่มทสุนปรากฏตามรายละเอตียดในเอกสารทตีที่ไดจ้จตัดสฝ่งใหจ้แกฝ่ผผจ้ถถือหสุจ้นทสุกทฝ่านพรจ้อมหนตังสถือ
เชลิญประชสุมกฝ่อนการประชสุมแลจ้ว

หลตังจากนตัทั้น นางสาวชลทลิชา สมบตัตลิมงคล จซงไดจ้เสนอใหจ้ทตีที่ประชสุมพลิจารณาอนสุมตัตลิการจตัดสรรหสุจ้น
สามตัญเพลิที่มทสุนของบรลิษตัท และการมอบออานาจตามทตีที่เสนอ และไดจ้เปลิดโอกาสใหจ้ผผจ้ถถือหสุจ้นสอบถามเพลิที่มเตลิม กฝ่อนการ
ออกเสตียงลงคะแนน

ไมฝ่มตีผผจ้ถถือหสุจ้นสอบถามเพลิที่มเตลิม
ทตีที่ประชสุมไดจ้พลิจารณาแลจ้วมตีมตลิดจ้วยคะแนนเสตียงขจ้างมากของผผจ้ถถือหสุจ้นซซที่งมาประชสุมและออกเสตียง

ลงคะแนน ดตังนตีทั้
มตริ อนสุมตัตลิการจตัดสรรหสุจ้นสามตัญเพลิที่มทสุนของบรลิษตัทและการมอบออานาจ ตามทตีที่เสนอมาทสุก

ประการ โดยมตีคะแนนเสตียงดตังนตีทั้
เหป็นดจ้วย 326,242,567 เสตียง  คลิดเปป็นรจ้อยละ 99.9957089
ไมฝ่เหป็นดจ้วย 0 เสตียง คลิดเปป็นรจ้อยละ   0
งดออกเสตียง 14,000 เสตียง คลิดเปป็นรจ้อยละ   0.0042911
บตัตรเสตีย 0 เสตียง

วจำระทชีชั่   13 พริจจำรณจำเรถืชั่องอถืชั่น ๆ 
ไมฝ่มตี
ประธานฯ ไดจ้เปลิดโอกาสใหจ้ผผจ้ถถือหสุจ้นสอบถาม หรถือ เสนอเรถืที่องอถืที่นใดเพถืที่อพลิจารณาเพลิที่มเตลิม
เมถืที่อไมฝ่มตีผผจ้ถถือหสุจ้นซตักถามเพลิที่มเตลิม และไมฝ่มตีผผจ้ใดเสนอเรถืที่องอถืที่นใดเพถืที่อพลิจารณา ประธานฯ ไดจ้กลฝ่าว

ขอบคสุณผผจ้ถถือหสุจ้น และกลฝ่าวปลิดประชสุม เวลา 16.45 น.



     
(นายตตัน เตตียว ลลิม)
ประธานทตีที่ประชสุม

รตับรองวฝ่าถผกตจ้อง

(นายปราโมทยย สสุดจลิตพร)              (นายเลลิศชาย กตันภตัย)  
          กรรมการ               กรรมการ


