
สสสิ่งททสิ่สส่งมาดด้วย 4

หลลักการและเหตตุผลประกอบการพพิจารณาของผผผู้ถถือหตุผู้น
ในการพพิจารณาระเบบียบวาระการประชตุมตต่าง ๆ

วาระทบีที่ 1 พพิจารณารลับรองรายงานการประชตุมสามลัญผผผู้ถถือหตุผู้น ประจจาปบี 2560

หลลักการและเหตตุผล
บรริษลัทไดด้จลัดททารายงานการประชตุมสามลัญผผด้ถถือหตุด้น ประจทาปปี 2560 ซซซึ่งประชตุมเมถืซึ่อวลันทปีซึ่ 25 เมษายน พ.ศ.

2560 เพถืซึ่อใหด้ทปีซึ่ประชตุมผผด้ถถือหตุด้นรลับรองรายงานการประชตุม โดยมปีสทาเนารายงานการประชตุมปรากฏตามสริซึ่งทปีซึ่สส่งมาดด้วย 1

ความเหห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพริจารณาแลด้วเหห็นวส่า รายงานการประชตุมสามลัญผผด้ถถือหตุด้น ประจทาปปี 2560 ซซซึ่งประชตุมเมถืซึ่อวลันทปีซึ่

25 เมษายน พ.ศ. 2560 ไดด้บลันทซกถผกตด้อง ครบถด้วน จซงเหห็นสมควรใหด้ทปีซึ่ประชตุมสามลัญผผด้ถถือหตุด้นรลับรองรายงานการ
ประชตุมดลังกลส่าว

การลงมตริ
วาระนปีนี้ตด้องผส่านมตริอนตุมลัตริดด้วยคะแนนเสปียงขด้างมากของผผด้ถถือหตุด้นซซซึ่งมาประชตุมและออกเสปียงลงคะแนน

วาระทบีที่ 2 รลับทราบรายงานผลการดจาเนพินงานของบรพิษลัท ประจจาปบี 2560

หลลักการและเหตตุผล
บรริษลัทไดด้จลัดททารายงานผลการดทาเนรินงานของบรริษลัทในรอบปปี 2560 และขด้อมผลสทาคลัญอถืซึ่น ๆ รายละเอปียด

ตามทปีซึ่ปรากฏอยผส่ในรายงานประจทาปปีตามสริซึ่งทปีซึ่สส่งมาดด้วย 2

ความเหห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพริจารณาแลด้วเหห็นสมควรใหด้ทปีซึ่ประชตุมผผด้ถถือหตุด้นรลับทราบรายงานผลการดทาเนรินงานของบรริษลัท

ประจทาปปี 2560

การลงมตริ
วาระนปีนี้เปห็นเรถืซึ่องทปีซึ่รายงานเพถืซึ่อทราบ จซงไมส่ตด้องมปีการลงมตริ



วาระทบีที่ 3 พพิจารณาอนตุมลัตพิงบแสดงฐานะการเงพินและงบกจาไรขาดทตุนเบบ็ดเสรบ็จ สจาหรลับรอบระยะเวลา
บลัญชบี ประจจาปบี 2560

หลลักการและเหตตุผล
บรริษลัทไดด้จลัดททางบแสดงฐานะการเงรินและงบกทาไรขาดทตุนเบห็ดเสรห็จสทาหรลับรอบระยะเวลาบลัญชปีประจทาปปี

สรินี้นสตุดวลันทปีซึ่ 31 ธลันวาคม พ.ศ. 2560 แลด้วเสรห็จ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผผด้สอบบลัญชปีของบรริษลัทไดด้ตรวจสอบ
แลด้วไดด้แสดงความเหห็นแบบไมส่มปีเงถืซึ่อนไข รายละเอปียดตามทปีซึ่ปรากฏอยผส่ในรายงานประจทาปปีตามสริซึ่งทปีซึ่สส่งมาดด้วย 2

ความเหห็นของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการพริจารณาแลด้วเหห็นสมควรใหด้ทปีซึ่ประชตุมผผด้ถถือหตุด้นอนตุมลัตริงบแสดงฐานะการเงรินและงบกทาไร
ขาดทตุนเบห็ดเสรห็จ สทาหรลับรอบระยะเวลาบลัญชปี ประจทาปปี 2560 ดลังกลส่าว

การลงมตริ
วาระนปีนี้ตด้องผส่านมตริอนตุมลัตริดด้วยคะแนนเสปียงขด้างมากของผผด้ถถือหตุด้นซซซึ่งมาประชตุมและออกเสปียงลงคะแนน

วาระทบีที่ 4 พพิจารณาอนตุมลัตพิงดการจต่ายเงพินปลันผลประจจาปบี 2560

หลลักการและเหตตุผล
ตามกฎหมายบลัญญลัตริใหด้บรริษลัทตด้องจลัดสรรกทาไรสตุทธริประจทาปปีสส่วนหนซซึ่งไวด้เปห็นทตุนสทารองไมส่นด้อยกวส่ารด้อยละ

5 ของกทาไรสตุทธริประจทาปปี หลักดด้วยยอดเงรินขาดทตุนสะสมยกมา (ถด้ามปี) จนกวส่าทตุนสทารองนปีนี้จะมปีจทานวนไมส่นด้อยกวส่ารด้อย
ละ 10 ของทตุนจดทะเบปียน

นโยบายการจส่ายเงรินปลันผล ตามมตริทปีซึ่ประชตุมคณะกรรมการบรริษลัท เอเชปียซอฟทท์ คอรท์ปอเรชลัซึ่น จทากลัด
(มหาชน) ครลันี้งทปีซึ่ 1/2561 เมถืซึ่อวลันทปีซึ่ 26 กตุมภาพลันธท์ พ.ศ. 2561 ไดด้กทาหนดนโยบายการจส่ายเงรินปลันผลไวด้ ดลังนปีนี้ “ในกรณปี
ปกตริทปีซึ่กลตุส่มบรริษลัทไมส่มปีความจทาเปห็นในการใชด้เงรินเพถืซึ่อการลงทตุนหรถือขยายกริจการ และมปีกระแสเงรินสดเพปียงพอ กลตุส่ม
บรริษลัทมปีนโยบายการจส่ายเงรินปลันผลสทาหรลับบรริษลัทและบรริษลัทยส่อยปปีละ 2 ครลันี้ง โดยการจส่ายครลันี้งทปีซึ่ 1 จะจส่ายเปห็น
เงรินปลันผลระหวส่างกาล และการจส่ายครลันี้งทปีซึ่ 2 จะจส่ายเปห็นเงรินปลันผลประจทาปปี ไมส่นด้อยกวส่ารด้อยละ 30 ของกทาไรสตุทธริ
ของแตส่ละบรริษลัท (ตามงบการเงรินเฉพาะบรริษลัท) หลลังหลักภาษปีเงรินไดด้นริตริบตุคคล เงรินสทารองตามกฎหมาย และเงริน
สทารองอถืซึ่น ๆ ทปีซึ่จทาเปห็นและเหมาะสม ทลันี้งนปีนี้ อลัตราการจส่ายเงรินปลันผลดลังกลส่าวอาจเปลปีซึ่ยนแปลงไดด้ โดยขซนี้นอยผส่กลับความ
จทาเปห็นและความเหมาะสม ภายใตด้เงถืซึ่อนไขทปีซึ่การดทาเนรินการดลังกลส่าวจะตด้องกส่อใหด้เกริดประโยชนท์สผงสตุดตส่อผผด้ถถือหตุด้น
ทลันี้งนปีนี้ มตริของคณะกรรมการบรริษลัททปีซึ่อนตุมลัตริใหด้จส่ายเงรินปลันผลจะตด้องถผกนทาเสนอเพถืซึ่อขออนตุมลัตริจากทปีซึ่ประชตุมผผด้ถถือหตุด้น
เวด้นแตส่เปห็นการจส่ายเงรินปลันผลระหวส่างกาลซซซึ่งคณะกรรมการบรริษลัทมปีอทานาจอนตุมลัตริใหด้จส่ายเงรินปลันผลระหวส่างกาลไดด้
แลด้วใหด้รายงานใหด้ทปีซึ่ประชตุมผผด้ถถือหตุด้นทราบในการประชตุมคราวตส่อไป”



ซซซึ่งมปีขด้อมผลเปรปียบเทปียบการจส่ายเงรินปลันผลในปปีทปีซึ่ผส่านมาดลังนปีนี้

รายละเอบียดการ
จต่ายเงพินปลันผล

ปบี 2559
(ปบีทบีที่ผต่านมา)

ปบี 2560
(ปบีทบีที่เสนอ)

1. กทาไร (ขาดทตุน) 
(บาท) สตุทธริตามงบ
การเงรินเฉพาะกริจการ

(213,188,626) 45,567,141

2. จทานวนหตุด้น (หตุด้น) 409,877,016 409,877,016 409,877,016 409,877,016

3. เงรินปลันผลจส่ายตส่อ
หตุด้น (บาท/หตุด้น)

0
(ประจทาปปี)

0
(ระหวส่างกาล)

0
 (ประจทาปปี 
- รออนตุมลัตริ)

0
(ระหวส่างกาล 
- รออนตุมลัตริ)

0 0

4. รวมเงรินปลันผลจส่าย
ทลันี้งสรินี้น (บาท)

0 0 0 0

0 0

ความเหห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพริจารณาแลด้วเหห็นควรใหด้ทปีซึ่ประชตุมผผด้ถถือหตุด้นพริจารณาอนตุมลัตริงดการจส่ายเงรินปลันผลประจทาปปี

2560 เนถืซึ่องจากบรริษลัทยลังมปีผลขาดทตุนสะสมอยผส่

การลงมตริ
วาระนปีนี้ตด้องผส่านมตริอนตุมลัตริดด้วยคะแนนเสปียงขด้างมากของผผด้ถถือหตุด้นซซซึ่งมาประชตุมและออกเสปียงลงคะแนน

วาระทบีที่ 5 พพิจารณาเลถือกตลัตั้งกรรมการแทนกรรมการทบีที่พผู้นจากตจาแหนต่งตามวาระ

หลลักการและเหตตุผล
ตามขด้อบลังคลับของบรริษลัท ขด้อ 15 กทาหนดวส่า ในการประชตุมสามลัญประจทาปปีทตุกครลันี้ง ใหด้กรรมการออกจาก

ตทาแหนส่ง 1 ใน 3 เปห็นอลัตรา ถด้าจทานวนกรรมการทปีซึ่จะแบส่งออกใหด้ตรงเปห็นสามสส่วนไมส่ไดด้ กห็ใหด้ออกโดยจทานวนใกลด้
ทปีซึ่สตุดกลับสส่วน 1 ใน 3 กรรมการทปีซึ่จะตด้องออกจากตทาแหนส่งในปปีแรกและปปีทปีซึ่สองภายหลลังจดทะเบปียนบรริษลัทนลันี้น ใหด้จลับ
สลากกลันวส่าผผด้ใดจะออก สส่วนปปีหลลัง ๆ ตส่อไป ใหด้กรรมการคนทปีซึ่อยผส่ในตทาแหนส่งนานทปีซึ่สตุดเปห็นผผด้ออกจากตทาแหนส่ง
สทาหรลับในปปีนปีนี้ บรริษลัทมปีกรรมการทปีซึ่ออกตามวาระจทานวน 2 ทส่าน ไดด้แกส่

1. นายตลัน เตปียว ลริม  ประธานกรรมการ
2. นายเฉลริมพงษท์ จริตตท์ขลันตริวงศท์  กรรมการอริสระและประธานกรรมการตรวจสอบ



สทาหรลับขด้อมผลของกรรมการทปีซึ่เสนอใหด้เลถือกตลันี้งกลลับเขด้ามาดทารงตทาแหนส่งใหมส่ ปรากฏตามสริซึ่งทปีซึ่สส่งมาดด้วย 3

กรรมการอพิสระ หมายถซง กรรมการทปีซึ่ไมส่ไดด้มปีตทาแหนส่งเปห็นผผด้บรริหารหรถือพนลักงานประจทาของบรริษลัท ไมส่ไดด้
เปห็นกรรมการบรริหารหรถือกรรมการผผด้มปีอทานาจลงนามผผกพลันบรริษลัท และเปห็นอริสระจากผผด้ถถือหตุด้นรายใหญส่ ผผด้บรริหาร
และผผด้ทปีซึ่เกปีซึ่ยวขด้อง สามารถททาหนด้าทปีซึ่คตุด้มครองผลประโยชนท์ของผผด้ถถือหตุด้นทตุกรายอยส่างเทส่าเทปียมกลัน กรรมการอริสระตด้อง
มปีคตุณสมบลัตริดลังตส่อไปนปีนี้

1. ถถือหตุด้นไมส่เกรินรด้อยละหนซซึ่งของจทานวนหตุด้นทปีซึ่มปีสริทธริออกเสปียงทลันี้งหมดของบรริษลัท บรริษลัทใหญส่ บรริษลัทยส่อย
บรริษลัทรส่วม ผผด้ถถือหตุด้นรายใหญส่ หรถือผผด้มปีอทานาจควบคตุมของบรริษลัท ทลันี้งนปีนี้ ใหด้นลับรวมการถถือหตุด้นของผผด้ทปีซึ่เกปีซึ่ยวขด้องของ
กรรมการอริสระรายนลันี้น ๆ ดด้วย

2. ไมส่เปห็นหรถือเคยเปห็นกรรมการทปีซึ่มปีสส่วนรส่วมบรริหารงาน ลผกจด้าง พนลักงาน ทปีซึ่ปรซกษาทปีซึ่ไดด้เงรินเดถือนประจทา
หรถือผผด้มปีอทานาจควบคตุมของบรริษลัท บรริษลัทใหญส่ บรริษลัทยส่อย บรริษลัทรส่วม บรริษลัทยส่อยลทาดลับเดปียวกลัน ผผด้ถถือหตุด้นรายใหญส่
หรถือของผผด้มปีอทานาจควบคตุมของบรริษลัท เวด้นแตส่จะไดด้พด้นจากการมปีลลักษณะดลังกลส่าวมาแลด้วไมส่นด้อยกวส่าสองปปี ทลันี้งนปีนี้
ลลักษณะตด้องหด้ามดลังกลส่าวไมส่รวมถซงกรณปีทปีซึ่กรรมการอริสระเคยเปห็นขด้าราชการหรถือทปีซึ่ปรซกษาของสส่วนราชการ ซซซึ่งเปห็น
ผผด้ถถือหตุด้นรายใหญส่หรถือผผด้มปีอทานาจควบคตุมของบรริษลัท

3. ไมส่เปห็นบตุคคลทปีซึ่มปีความสลัมพลันธท์ทางสายโลหริต หรถือโดยการจดทะเบปียนตามกฎหมาย ในลลักษณะทปีซึ่เปห็นบริดา
มารดา คผส่สมรส พปีซึ่นด้อง และบตุตร รวมทลันี้งคผส่สมรสของบตุตร ของกรรมการรายอถืซึ่น ผผด้บรริหาร ผผด้ถถือหตุด้นรายใหญส่ ผผด้มปีอทานาจ
ควบคตุม หรถือบตุคคลทปีซึ่จะไดด้รลับการเสนอใหด้เปห็นกรรมการ ผผด้บรริหาร หรถือผผด้มปีอทานาจควบคตุมของบรริษลัทหรถือบรริษลัทยส่อย

4. ไมส่มปีหรถือเคยมปีความสลัมพลันธท์ทางธตุรกริจกลับบรริษลัท บรริษลัทใหญส่ บรริษลัทยส่อย บรริษลัทรส่วม ผผด้ถถือหตุด้นรายใหญส่
หรถือผผด้มปีอทานาจควบคตุมของบรริษลัท ในลลักษณะทปีซึ่อาจเปห็นการขลัดขวางการใชด้วริจารณญาณอยส่างอริสระของตน รวมทลันี้ง
ไมส่เปห็นหรถือเคยเปห็นผผด้ถถือหตุด้นทปีซึ่มปีนลัย หรถือผผด้มปีอทานาจควบคตุมของผผด้ทปีซึ่มปีความสลัมพลันธท์ทางธตุรกริจกลับบรริษลัท บรริษลัทใหญส่
บรริษลัทยส่อย บรริษลัทรส่วม ผผด้ถถือหตุด้นรายใหญส่ หรถือผผด้มปีอทานาจควบคตุมของบรริษลัท เวด้นแตส่จะไดด้พด้นจากการมปีลลักษณะดลัง
กลส่าวมาแลด้วไมส่นด้อยกวส่าสองปปี

ความสลัมพลันธท์ทางธตุรกริจตามวรรคหนซซึ่ง รวมถซงการททารายการทางการคด้าทปีซึ่กระททาเปห็นปกตริเพถืซึ่อประกอบ
กริจการ การเชส่าหรถือใหด้เชส่าอสลังหารริมทรลัพยท์ รายการเกปีซึ่ยวกลับสรินทรลัพยท์หรถือบรริการ หรถือการใหด้หรถือรลับความชส่วยเหลถือ
ทางการเงริน ดด้วยการรลับหรถือใหด้กผด้ยถืม คทนี้าประกลัน การใหด้สรินทรลัพยท์เปห็นหลลักประกลันหนปีนี้สริน รวมถซงพฤตริการณท์อถืซึ่น
ททานองเดปียวกลัน ซซซึ่งเปห็นผลใหด้บรริษลัทหรถือคผส่สลัญญามปีภาระหนปีนี้ทปีซึ่ตด้องชทาระตส่ออปีกฝส่ายหนซซึ่ง ตลันี้งแตส่รด้อยละสามของ
สรินทรลัพยท์ทปีซึ่มปีตลัวตนสตุทธริของบรริษลัท หรถือตลันี้งแตส่ยปีซึ่สริบลด้านบาทขซนี้นไป แลด้วแตส่จทานวนใดจะตทซึ่ากวส่า ทลันี้งนปีนี้ การคทานวณ
ภาระหนปีนี้ดลังกลส่าวใหด้เปห็นไปตามวริธปีการคทานวณมผลคส่าของรายการทปีซึ่เกปีซึ่ยวโยงกลันตามประกาศคณะกรรมการกทากลับ
ตลาดทตุนวส่าดด้วยหลลักเกณฑท์ในการททารายการทปีซึ่เกปีซึ่ยวโยงกลันโดยอนตุโลม แตส่ในการพริจารณาภาระหนปีนี้ดลังกลส่าว ใหด้นลับ
รวมภาระหนปีนี้ทปีซึ่เกริดขซนี้นในระหวส่างหนซซึ่งปปีกส่อนวลันทปีซึ่มปีความสลัมพลันธท์ทางธตุรกริจกลับบตุคคลเดปียวกลัน

5. ไมส่เปห็นหรถือเคยเปห็นผผด้สอบบลัญชปีของบรริษลัท บรริษลัทใหญส่ บรริษลัทยส่อย บรริษลัทรส่วม ผผด้ถถือหตุด้นรายใหญส่ หรถือผผด้มปี
อทานาจควบคตุมของบรริษลัท และไมส่เปห็นผผด้ถถือหตุด้นทปีซึ่มปีนลัย ผผด้มปีอทานาจควบคตุม หรถือหตุด้นสส่วนของสทานลักงานสอบบลัญชปี ซซซึ่งมปีผผด้



สอบบลัญชปีของบรริษลัท บรริษลัทใหญส่ บรริษลัทยส่อย บรริษลัทรส่วม ผผด้ถถือหตุด้นรายใหญส่ หรถือผผด้มปีอทานาจควบคตุมของบรริษลัทสลังกลัด
อยผส่ เวด้นแตส่จะไดด้พด้นจากการมปีลลักษณะดลังกลส่าวมาแลด้วไมส่นด้อยกวส่าสองปปี

6. ไมส่เปห็นหรถือเคยเปห็นผผด้ใหด้บรริการทางวริชาชปีพใด ๆ ซซซึ่งรวมถซงการใหด้บรริการเปห็นทปีซึ่ปรซกษากฎหมายหรถือทปีซึ่
ปรซกษาทางการเงริน ซซซึ่งไดด้รลับคส่าบรริการเกรินกวส่าสองลด้านบาทตส่อปปีจากบรริษลัท บรริษลัทใหญส่ บรริษลัทยส่อย บรริษลัทรส่วม ผผด้ถถือ
หตุด้นรายใหญส่ หรถือผผด้มปีอทานาจควบคตุมของบรริษลัท และไมส่เปห็นผผด้ถถือหตุด้นทปีซึ่มปีนลัย ผผด้มปีอทานาจควบคตุม หรถือหตุด้นสส่วนของผผด้ใหด้
บรริการทางวริชาชปีพนลันี้นดด้วย เวด้นแตส่จะไดด้พด้นจากการมปีลลักษณะดลังกลส่าวมาแลด้วไมส่นด้อยกวส่าสองปปี

7. ไมส่เปห็นกรรมการทปีซึ่ไดด้รลับการแตส่งตลันี้งขซนี้นเพถืซึ่อเปห็นตลัวแทนของกรรมการของบรริษลัท ผผด้ถถือหตุด้นรายใหญส่ หรถือผผด้
ถถือหตุด้นซซซึ่งเปห็นผผด้ทปีซึ่เกปีซึ่ยวขด้องกลับผผด้ถถือหตุด้นรายใหญส่

8. ไมส่ประกอบกริจการทปีซึ่มปีสภาพอยส่างเดปียวกลันและเปห็นการแขส่งขลันทปีซึ่มปีนลัยกลับกริจการของบรริษลัทหรถือบรริษลัท
ยส่อย หรถือไมส่เปห็นหตุด้นสส่วนทปีซึ่มปีนลัยในหด้างหตุด้นสส่วน หรถือเปห็นกรรมการทปีซึ่มปีสส่วนรส่วมบรริหารงาน ลผกจด้าง พนลักงาน ทปีซึ่ปรซกษา
ทปีซึ่รลับเงรินเดถือนประจทา หรถือถถือหตุด้นเกรินรด้อยละหนซซึ่งของจทานวนหตุด้นทปีซึ่มปีสริทธริออกเสปียงทลันี้งหมดของบรริษลัทอถืซึ่น ซซซึ่งประกอบ
กริจการทปีซึ่มปีสภาพอยส่างเดปียวกลันและเปห็นการแขส่งขลันทปีซึ่มปีนลัยกลับกริจการของบรริษลัทหรถือบรริษลัทยส่อย 

9. ไมส่มปีลลักษณะอถืซึ่นใดทปีซึ่ททาใหด้ไมส่สามารถใหด้ความเหห็นอยส่างเปห็นอริสระเกปีซึ่ยวกลับการดทาเนรินงานของบรริษลัท
ภายหลลังไดด้รลับการแตส่งตลันี้งใหด้เปห็นกรรมการอริสระทปีซึ่มปีลลักษณะเปห็นไปตามขด้อ 1. ถซงขด้อ 9. แลด้ว กรรมการอริสระอาจไดด้
รลับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหด้ตลัดสรินใจในการดทาเนรินกริจการของบรริษลัท บรริษลัทใหญส่ บรริษลัทยส่อย บรริษลัทรส่วม
บรริษลัทยส่อยลทาดลับเดปียวกลัน ผผด้ถถือหตุด้นรายใหญส่ หรถือผผด้มปีอทานาจควบคตุมของบรริษลัท โดยมปีการตลัดสรินใจในรผปแบบขององคท์
คณะ (collective decision) ไดด้

ในกรณปีทปีซึ่บตุคคลทปีซึ่บรริษลัทแตส่งตลันี้งใหด้ดทารงตทาแหนส่งกรรมการอริสระเปห็นบตุคคลทปีซึ่มปีหรถือเคยมปีความสลัมพลันธท์ทาง
ธตุรกริจหรถือการใหด้บรริการทางวริชาชปีพเกรินมผลคส่าทปีซึ่กทาหนดตามขด้อ 4. หรถือขด้อ 6. บรริษลัทอาจไดด้รลับการผส่อนผลันขด้อหด้าม
การมปีหรถือเคยมปีความสลัมพลันธท์ทางธตุรกริจหรถือการใหด้บรริการทางวริชาชปีพเกรินมผลคส่าดลังกลส่าว เมถืซึ่อบรริษลัทไดด้จลัดใหด้มปีความ
เหห็นคณะกรรมการบรริษลัททปีซึ่แสดงวส่าไดด้พริจารณาตามหลลักในมาตรา 89/7 ของพระราชบลัญญลัตริหลลักทรลัพยท์และ
ตลาดหลลักทรลัพยท์ พ.ศ. 2535 (รวมทลันี้งฉบลับทปีซึ่ไดด้แกด้ไขเพริซึ่มเตริม พ.ศ. 2551) แลด้ววส่า การแตส่งตลันี้งบตุคคลดลังกลส่าวไมส่มปี
ผลกระทบตส่อการปฏริบลัตริหนด้าทปีซึ่และการใหด้ความเหห็นทปีซึ่เปห็นอริสระ และจลัดใหด้มปีการเปริดเผยขด้อมผลตส่อไปนปีนี้ในหนลังสถือนลัด
ประชตุมผผด้ถถือหตุด้นในวาระพริจารณาแตส่งตลันี้งกรรมการอริสระดด้วย

(ก) ลลักษณะความสลัมพลันธท์ทางธตุรกริจหรถือการใหด้บรริการทางวริชาชปีพ ทปีซึ่ททาใหด้บตุคคลดลังกลส่าวมปีคตุณสมบลัตริไมส่
เปห็นไปตามหลลักเกณฑท์ทปีซึ่กทาหนด

(ข) เหตตุผลและความจทาเปห็นทปีซึ่ยลังคงหรถือแตส่งตลันี้งใหด้บตุคคลดลังกลส่าวเปห็นกรรมการอริสระ
(ค) ความเหห็นของคณะกรรมการของบรริษลัทในการเสนอใหด้มปีการแตส่งตลันี้งบตุคคลดลังกลส่าวเปห็นกรรมการอริสระ

เพถืซึ่อประโยชนท์ตามขด้อ 5. และขด้อ 6. คทาวส่า “หตุด้นสส่วน” หมายความวส่า บตุคคลทปีซึ่ไดด้รลับมอบหมายจากสทานลักงานสอบ
บลัญชปีหรถือผผด้ใหด้บรริการทางวริชาชปีพ ใหด้เปห็นผผด้ลงลายมถือชถืซึ่อในรายงานการสอบบลัญชปี หรถือรายงานการใหด้บรริการทาง
วริชาชปีพ (แลด้วแตส่กรณปี) ในนามของนริตริบตุคคลนลันี้น



ความเหห็นของคณะกรรมการ
กระบวนการคลัดเลถือกผผด้ดทารงตทาแหนส่งกรรมการของบรริษลัท ไมส่ไดด้ผส่านคณะกรรมการสรรหา เนถืซึ่องจาก

ปลัจจตุบลันบรริษลัท ยลังไมส่มปีการแตส่งตลันี้งคณะกรรมการสรรหา อยส่างไรกห็ตาม คณะกรรมการไดด้รส่วมกลันพริจารณาคตุณสมบลัตริ
ดด้านตส่าง ๆ โดยดผถซงความเหมาะสมดด้านคตุณวตุฒริ ประสบการณท์ และความเชปีซึ่ยวชาญ ตลอดจนมปีคตุณสมบลัตริครบถด้วน
ตามทปีซึ่กทาหนดไวด้ในพระราชบลัญญลัตริบรริษลัทมหาชนจทากลัด พ.ศ. 2535 และตามกฎหมายอถืซึ่น ๆ ทปีซึ่เกปีซึ่ยวขด้องแลด้ว 

คณะกรรมการจซงเหห็นสมควรใหด้ทปีซึ่ประชตุมผผด้ถถือหตุด้นเลถือกตลันี้งกรรมการทปีซึ่พด้นจากตทาแหนส่งทลันี้ง 2 ทส่าน ไดด้แกส่
1) นายตลัน เตปียว ลริม และ 2) นายเฉลริมพงษท์ จริตตท์ขลันตริวงศท์ ซซซึ่งมปีคตุณสมบลัตริเหมาะสม กลลับเขด้าเปห็นกรรมการและเขด้า
ดทารงตทาแหนส่งเดริมอปีกวาระหนซซึ่ง

การลงมตริ
วาระนปีนี้ตด้องผส่านมตริอนตุมลัตริดด้วยคะแนนเสปียงขด้างมากของผผด้ถถือหตุด้นซซซึ่งมาประชตุมและออกเสปียงลงคะแนน

ตามหลลักเกณฑท์และวริธปีการ ดลังตส่อไปนปีนี้
1. ผผด้ถถือหตุด้นคนหนซซึ่งมปีคะแนนเสปียงเทส่ากลับหนซซึ่งหตุด้นตส่อหนซซึ่งเสปียง
2. ใหด้ผผด้ถถือหตุด้นออกเสปียงลงคะแนนเลถือกตลันี้งกรรมการเปห็นรายบตุคคล
3. บตุคคลซซซึ่งไดด้รลับคะแนนเสปียงสผงสตุดตามลทาดลับลงมาเปห็นผผด้ไดด้รลับการเลถือกตลันี้งเปห็นกรรมการเทส่าจทานวน

กรรมการทปีซึ่จะพซงมปีหรถือจะพซงเลถือกตลันี้งในครลันี้งนลันี้น ในกรณปีทปีซึ่บตุคคลซซซึ่งไดด้รลับการเลถือกตลันี้งในลทาดลับถลัดลงมามปีคะแนนเสปียง
เทส่ากลันเกรินจทานวนกรรมการทปีซึ่จะพซงมปีหรถือจะพซงเลถือกตลันี้งในครลันี้งนลันี้น ใหด้ประธานในทปีซึ่ประชตุมผผด้ถถือหตุด้นเปห็นผผด้ออกเสปียงชปีนี้ขาด

วาระทบีที่ 6 พพิจารณาอนตุมลัตพิคต่าตอบแทนกรรมการ

หลลักการและเหตตุผล
ตามกฎหมายกทาหนดใหด้กรรมการมปีสริทธริไดด้รลับคส่าตอบแทนจากบรริษลัทตามทปีซึ่ทปีซึ่ประชตุมผผด้ถถือหตุด้นอนตุมลัตริ ซซซึ่งทปีซึ่

ประชตุมสามลัญผผด้ถถือหตุด้นประจทาปปี 2560 ไดด้มปีมตริอนตุมลัตริคส่าตอบแทนกรรมการไวด้เปห็นรายตทาแหนส่ง ซซซึ่งมปีรายละเอปียดดลังนปีนี้
กรรมการบรพิษลัท ไดด้รลับคส่าตอบแทนเปห็นรายเดถือน โดย

ประธานกรรมการ 30,000 บาทตส่อเดถือน
กรรมการ 20,000 บาทตส่อเดถือน

กรรมการตรวจสอบ ไดด้รลับคส่าตอบแทนเปห็นคส่าเบปีนี้ยประชตุมสทาหรลับการประชตุมคณะกรรมการตรวจสอบใน
แตส่ละครลันี้ง โดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทตส่อครลันี้ง
กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทตส่อครลันี้ง

หากกรรมการทส่านใดเปห็นพนลักงานหรถือลผกจด้างของบรริษลัท กห็ใหด้คส่าตอบแทนกรรมการดลังกลส่าวเปห็นสส่วนเพริซึ่ม
เตริมจากคส่าจด้างปกตริทปีซึ่กรรมการแตส่ละทส่านไดด้รลับ



การกทาหนดคส่าตอบแทนของบรริษลัทไมส่ไดด้ผส่านคณะกรรมการพริจารณาคส่าตอบแทนของบรริษลัท เนถืซึ่องจาก
ปลัจจตุบลันบรริษลัทยลังไมส่มปีคณะกรรมการพริจารณาคส่าตอบแทน อยส่างไรกห็ตาม การกทาหนดคส่าตอบแทนของคณะ
กรรมการไดด้ผส่านการพริจารณาอยส่างรอบคอบจากทปีซึ่ประชตุมคณะกรรมการบรริษลัท โดยเปรปียบเทปียบอด้างอริงจาก
อตุตสาหกรรมประเภทเดปียวกลัน รวมถซงพริจารณาจากการขยายตลัวทางธตุรกริจแลด้ว 

คณะกรรมการพริจารณาแลด้วเหห็นวส่าคส่าตอบแทนกรรมการบรริษลัทและกรรมการตรวจสอบไมส่ไดด้มปีการปรลับ
เปลปีซึ่ยนมาหลายปปี และเนถืซึ่องจากปปี 2560 บรริษลัทมปีผลประกอบการทปีซึ่ดปีขซนี้น จซงขอนทาเสนอตส่อทปีซึ่ประชตุมผผด้ถถือหตุด้น
พริจารณาอนตุมลัตริเพริซึ่มคส่าตอบแทนกรรมการบรริษลัทและกรรมการตรวจสอบขซนี้นอปีก 10% ของอลัตราเดริม ทลันี้งนปีนี้ ใหด้มปีผล
ตลันี้งแตส่วลันทปีซึ่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เปห็นตด้นไป

ความเหห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพริจารณาแลด้วเหห็นสมควรใหด้ทปีซึ่ประชตุมผผด้ถถือหตุด้นอนตุมลัตริการจส่ายคส่าตอบแทนกรรมการบรริษลัท

และกรรมการตรวจสอบประจทาปปี 2561 ตามทปีซึ่เสนอ

การลงมตริ
วาระนปีนี้ตด้องผส่านมตริอนตุมลัตริดด้วยคะแนนเสปียงไมส่นด้อยกวส่าสองในสามของจทานวนเสปียงทลันี้งหมดของผผด้ถถือหตุด้นซซซึ่ง

มาประชตุม 

วาระทบีที่ 7 พพิจารณาแตต่งตลัตั้งผผผู้สอบบลัญชบี และกจาหนดคต่าสอบบลัญชบี ประจจาปบี 2560

หลลักการและเหตตุผล
คณะกรรมการตรวจสอบไดด้คลัดเลถือกผผด้สอบบลัญชปีสทาหรลับรอบปปีบลัญชปี 2561 และเสนอคณะกรรมการ

พริจารณานทาเสนอใหด้ทปีซึ่ประชตุมผผด้ถถือหตุด้นพริจารณาอนตุมลัตริแตส่งตลันี้งผผด้สอบบลัญชปีและกทาหนดคส่าสอบบลัญชปี ประจทาปปี 2560
โดยมปีรายละเอปียด ดลังนปีนี้

นายสมภพ ผลประสาร ผผด้สอบบลัญชปีรลับอนตุญาตเลขทปีซึ่ 6941 และ/หรถือ นางสาววรรณวลัฒนท์ เหมชะญาตริ ผผด้
สอบบลัญชปีรลับอนตุญาตเลขทปีซึ่ 7049 ในนามบรริษลัท MAZARS LIMITED เปห็นผผด้สอบบลัญชปีของบรริษลัท ประจทาปปี 2561
โดยใหด้ผผด้สอบบลัญชปีคนใดคนหนซซึ่ง มปีอทานาจตรวจสอบ สอบทาน จลัดททา และแสดงความเหห็นตส่องบการเงรินของบรริษลัท
และในกรณปีทปีซึ่ผผด้สอบบลัญชปีตามรายนามขด้างตด้น ไมส่สามารถปฏริบลัตริหนด้าทปีซึ่ไดด้ ใหด้บรริษลัท MAZARS LIMITED เปห็นผผด้มปี
อทานาจจลัดหาผผด้สอบบลัญชปีรลับอนตุญาตอถืซึ่นของบรริษลัท MAZARS LIMITED ททาหนด้าทปีซึ่ตรวจสอบบลัญชปีและแสดงความ
เหห็นตส่องบการเงรินของบรริษลัทแทนไดด้ โดยกทาหนดคส่าสอบบลัญชปีประจทาปปี 2561 เปห็นเงรินจทานวน 2,375,000 บาท (คส่า
สอบบลัญชปีประจทาปปี 2560 เปห็นเงริน 2,680,000 บาท)

ทลันี้งนปีนี้ หากมปีงานนอกเหนถือจากการสอบบลัญชปีตามปกตริ ขอใหด้ทปีซึ่ประชตุมผผด้ถถือหตุด้นมอบอทานาจใหด้คณะ
กรรมการเปห็นผผด้พริจารณากทาหนดคส่าใชด้จส่ายพริเศษเปห็นกรณปี ๆ ไป



โดยผผด้สอบบลัญชปีตามรายชถืซึ่อทปีซึ่เสนอมานลันี้น ไมส่มปีสส่วนไดด้เสปียหรถือความสลัมพลันธท์ทางธตุรกริจกลับบรริษลัท และ/หรถือ
บรริษลัทยส่อย และ/หรถือผผด้บรริหาร และ/หรถือผผด้ถถือหตุด้นรายใหญส่หรถือผผด้ทปีซึ่เกปีซึ่ยวขด้องกลับบตุคคลดลังกลส่าว ในลลักษณะทปีซึ่จะมปีผลก
ระทบตส่อการปฏริบลัตริหนด้าทปีซึ่อยส่างเปห็นอริสระแตส่อยส่างใด

 ความเหห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพริจารณาแลด้วเหห็นสมควรใหด้ทปีซึ่ประชตุมผผด้ถถือหตุด้นพริจารณาอนตุมลัตริการแตส่งตลันี้งผผด้สอบบลัญชปีและ

กทาหนดคส่าสอบบลัญชปีประจทาปปี 2561 ตามทปีซึ่เสนอ

การลงมตริ
วาระนปีนี้ตด้องผส่านมตริอนตุมลัตริดด้วยคะแนนเสปียงขด้างมากของผผด้ถถือหตุด้นซซซึ่งมาประชตุมและออกเสปียงลงคะแนน

วาระทบีที่ 8 พพิจารณาเรถืที่องอถืที่น ๆ (ถผู้ามบี)
วาระนปีนี้กทาหนดไวด้เพถืซึ่อใหด้ผผด้ถถือหตุด้นไดด้ซลักถามขด้อสงสลัย และ/หรถือเพถืซึ่อใหด้คณะกรรมการไดด้ชปีนี้แจงขด้อซลักถามหรถือขด้อ

สงสลัยตส่าง ๆ (ถด้ามปี) ดลังนลันี้นจะไมส่มปีการนทาเสนอเรถืซึ่องอถืซึ่นใดใหด้ทปีซึ่ประชตุมพริจารณาอนตุมลัตริ และจะไมส่มปีการลงมตริใด ๆ ในวาระนปีนี้


