


ววันททที่  26 กกุมภาพวันธธ์ พ.ศ. 2561

เรรรื่อง เชชิญประชกุมสามวัญผผผู้ถถือหกุผู้นประจจาปท 2561
เรรียน ทท่านผผผู้ถถือหกุผู้น
สสรื่งทรีรื่สส่งมาดด้วย

1. สจาเนารายงานการประชกุมสามวัญผผผู้ถถือหกุผู้นประจจาปท 2560
2. รายงานประจจาปท 2560
3. ขผู้อมผลของกรรมการททที่เสนอใหผู้เลถือกตวัตั้งกลวับเขผู้ามาดจารงตจาแหนท่งใหมท่
4. หลวักการและเหตกุผลประกอบการพชิจารณาของผผผู้ถถือหกุผู้นในการพชิจารณาระเบทยบวาระการประชกุมตท่าง ๆ
5. ขผู้อบวังควับบรชิษวัทในสท่วนททที่เกทที่ยวขผู้องกวับการประชกุมผผผู้ถถือหกุผู้น
6. หนวังสถือมอบฉวันทะ 
7. ขผู้อมผลกรรมการอชิสระททที่เปป็นตวัวแทนรวับมอบฉวันทะในการประชกุมสามวัญผผผู้ถถือหกุผู้นประจจาปท 2561
8. แผนททที่แสดงสถานททที่ประชกุมโดยสวังเขป

ดผู้วยคณะกรรมการของบรชิษวัท เอเชทยซอฟทธ์ คอรธ์ปอเรชวัที่น จจากวัด (มหาชน) (“บรสษษัท”) ไดผู้มทมตชิใหผู้จวัดประชกุม
สามวัญผผผู้ถถือหกุผู้นประจจาปท 2561 ในววันจวันทรธ์ททที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ หผู้องสเปซบารธ์ ชวัตั้น 28 เลขททที่
9 หผู้องเลขททที่ 9/283-5 อาคารยผ.เอป็ม.ทาวเวอรธ์ ถนนรามคจาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรกุงเทพมหานคร
10250 เพถืที่อพชิจารณาเรถืที่องตท่าง ๆ ตามระเบทยบวาระการประชกุม ดวังตท่อไปนทตั้

สจาหรวับการประชกุมครวัตั้งนทตั้ ไมท่มทผผผู้ถถือหกุผู้นสท่วนนผู้อยเสนอวาระการประชกุมผผผู้ถถือหกุผู้นเพชิที่มเตชิม ตลอดจนไมท่ไดผู้เสนอ
ชถืที่อบกุคคลเพถืที่อเขผู้ารวับการพชิจารณาเลถือกตวัตั้งเปป็นกรรมการบรชิษวัทแตท่อยท่างใด 

วาระทรีรื่ 1 พสจารณารษับรองรายงานการประชชุมสามษัญผผด้ถรอหชุด้นประจจาปรี 2560

ขผู้อเทป็จจรชิงและเหตกุผล : บรชิษวัทไดผู้จวัดทจารายงานการประชกุมสามวัญผผผู้ถถือหกุผู้นประจจาปท 2560 ซซที่งประชกุมเมถืที่อววัน
ททที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 เพถืที่อใหผู้ททที่ประชกุมผผผู้ถถือหกุผู้นรวับรองรายงานการประชกุม โดย
มทสจาเนารายงานการประชกุมปรากฏตามสชิที่งททที่สท่งมาดผู้วย 1

ความเหป็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพชิจารณาแลผู้วเหป็นวท่า รายงานการประชกุมสามวัญผผผู้ถถือหกุผู้นประจจาปท
2560 ประชกุมเมถืที่อววันททที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ไดผู้บวันทซกถผกตผู้อง ครบถผู้วน จซงเหป็น
สมควรใหผู้ททที่ประชกุมสามวัญผผผู้ถถือหกุผู้นรวับรองรายงานการประชกุมดวังกลท่าว

วาระทรีรื่ 2 รษับทราบรายงานผลการดจาเนสนงานของบรสษษัท ประจจาปรี 2560

ขผู้อเทป็จจรชิงและเหตกุผล : บรชิษวัทไดผู้จวัดทจารายงานผลการดจาเนชินงานของบรชิษวัทในรอบปท 2560 และขผู้อมผล
สจาควัญอถืที่น ๆ รายละเอทยดตามททที่ปรากฏอยผท่ในรายงานประจจาปทตามสชิที่งททที่สท่งมาดผู้วย 2



ความเหป็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพชิจารณาแลผู้วเหป็นสมควรใหผู้ททที่ประชกุมผผผู้ถถือหกุผู้นรวับทราบรายงานผล
การดจาเนชินงานของบรชิษวัทประจจาปท 2560

วาระทรีรื่ 3 พสจารณาอนชุมษัตสงบแสดงฐานะการเงสนและงบกจาไรขาดทชุนเบบ็ดเสรบ็จ สจาหรษับ
รอบระยะเวลาบษัญชรี ประจจาปรี 2560

ขผู้อเทป็จจรชิงและเหตกุผล : บรชิษวัทไดผู้จวัดทจางบแสดงฐานะการเงชินและงบกจาไรขาดทกุนเบป็ดเสรป็จสจาหรวับรอบระยะ
เวลาบวัญชทประจจาปท สชิตั้นสกุดววันททที่ 31 ธวันวาคม พ.ศ. 2560 แลผู้วเสรป็จ ซซที่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผผผู้สอบบวัญชทของบรชิษวัทไดผู้ตรวจสอบแลผู้วไดผู้แสดงความเหป็นแบบไมท่มท
เงถืที่อนไข รายละเอทยดตามททที่ปรากฏอยผท่ในรายงานประจจาปทตามสชิที่งททที่สท่งมาดผู้วย 2

ความเหป็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพชิจารณาแลผู้วเหป็นสมควรใหผู้ททที่ประชกุมผผผู้ถถือหกุผู้นอนกุมวัตชิงบแสดงฐานะการ
เงชินและงบกจาไรขาดทกุนเบป็ดเสรป็จ สจาหรวับรอบระยะเวลาบวัญชท ประจจาปท 2560 ดวังกลท่าว

วาระทรีรื่ 4 พสจารณาอนชุมษัตสงดการจส่ายเงสนปษันผลประจจาปรี 2560
ขผู้อเทป็จจรชิงและเหตกุผล : ณ ววันททที่ 31 ธวันวาคม 2560 บรชิษวัทฯยวังมทผลขาดทกุนสะสมอยผท่ บรชิษวัทฯจซงไมท่สามารถ

จท่ายเงชินปวันผลไดผู้ตามกฎหมาย 
ความเหป็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพชิจารณาแลผู้วเหป็นควรเสนอใหผู้ททที่ประชกุมผผผู้ถถือหกุผู้นพชิจารณาอนกุมวัตชิงด

การจท่ายเงชินปวันผลประจจาปท 2560

วาระทรีรื่ 5 พสจารณาเลรอกตษัตั้งกรรมการแทนกรรมการทรีรื่พด้นจากตจาแหนส่งตามวาระ
ขผู้อเทป็จจรชิงและเหตกุผล : ตามขผู้อบวังควับของบรชิษวัท ขผู้อ 15 กจาหนดวท่า ในการประชกุมสามวัญประจจาปททกุกครวัตั้ง

ใหผู้กรรมการออกจากตจาแหนท่ง 1 ใน 3 เปป็นอวัตรา ถผู้าจจานวนกรรมการททที่จะแบท่งออก
ใหผู้ตรงเปป็นสามสท่วนไมท่ไดผู้ กป็ใหผู้ออกโดยจจานวนใกลผู้ททที่สกุดกวับสท่วน 1 ใน 3 กรรมการททที่
จะตผู้องออกจากตจาแหนท่งในปทแรกและปทททที่สองภายหลวังจดทะเบทยนบรชิษวัทนวัตั้น ใหผู้จวับ
สลากกวันวท่าผผผู้ใดจะออก สท่วนปทหลวัง ๆ ตท่อไป ใหผู้กรรมการคนททที่อยผท่ในตจาแหนท่งนาน
ททที่สกุดนวัตั้นเปป็นผผผู้ออกจากตจาแหนท่ง สจาหรวับในปทนทตั้ บรชิษวัทมทกรรมการททที่ตผู้องออกตาม
วาระ จจานวน 2 ทท่าน คถือ 1) นายตวัน เตทยว ลชิม และ 2) นายเฉลชิมพงษธ์ จชิตตธ์ขวันตชิวงศธ์
รายละเอทยดตามททที่ปรากฏอยผท่ในขผู้อมผลของกรรมการททที่เสนอใหผู้เลถือกตวัตั้งกลวับเขผู้ามา
ดจารงตจาแหนท่งใหมท่ ตามสชิที่งททที่สท่งมาดผู้วย 3

ความเหป็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพชิจารณาแลผู้วเหป็นควรเสนอใหผู้ททที่ประชกุมผผผู้ถถือหกุผู้นพชิจารณาเลถือกตวัตั้ง
กรรมการททที่พผู้นจากตจาแหนท่งทวัตั้ง 2 ทท่าน ไดผู้แกท่ 1) นายตวัน เตทยว ลชิม และ 2) นายเฉลชิมพงษธ์
จชิตตธ์ขวันตชิวงศธ์ กลวับเขผู้าเปป็นกรรมการและเขผู้าดจารงตจาแหนท่งเดชิมอทกวาระหนซที่ง



วาระททที่ 6 พพิจารณาอนนุมมัตพิคค่าตอบแทนกรรมการ
ขข้อเทท็จจรริงและเหตตุผล : คณะกรรมการพริจารณาแลข้วเหท็นวว่าคว่าตอบแทนกรรมการบรริษษัทและกรรมการตรวจ

สอบไมว่ไดข้มมีการปรษับเปลมีลี่ยนมาหลายปมี และเนนลี่องจากปมี 2560 บรริษษัทมมีผลประกอบ
การทมีลี่ดมีขขขึ้น จขงขอนนาเสนอตว่อทมีลี่ประชตุมผผข้ถนอหตุข้นพริจารณาอนตุมษัตริเพริลี่มคว่าตอบแทน
กรรมการบรริษษัทและกรรมการตรวจสอบขขขึ้นอมีก 10% ของอษัตราเดริม
หากกรรมการทว่านใดเปท็นพนษักงานหรนอลผกจข้างของบรริษษัท กท็ใหข้คว่าตอบแทน
กรรมการดษังกลว่าวเปท็นสว่วนเพริลี่มเตริมจากคว่าจข้างปกตริทมีลี่กรรมการแตว่ละทว่านไดข้รษับ
ทษัขึ้งนมีขึ้ ใหข้มมีผลตษัขึ้งแตว่วษันทมีลี่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เปท็นตข้นไป

ความเหท็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพริจารณาแลข้วเหท็นสมควรใหข้ทมีลี่ประชตุมผผข้ถนอหตุข้นอนตุมษัตริการจว่ายคว่า
ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจนาปมี 2561 ตามทมีลี่เสนอ

วาระททที่ 7 พพิจารณาแตค่งตมัตั้งผผผู้สอบบมัญชท และกกาหนดคค่าสอบบมัญชท ประจกาปท 2561
ขข้อเทท็จจรริงและเหตตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบไดข้คษัดเลนอกผผข้สอบบษัญชมีสนาหรษับรอบปมีบษัญชมี 2561 และ

เสนอคณะกรรมการพริจารณานนาเสนอใหข้ทมีลี่ประชตุมผผข้ถนอหตุข้นพริจารณาอนตุมษัตริแตว่งตษัขึ้งผผข้
สอบบษัญชมีและกนาหนดคว่าสอบบษัญชมี ประจนาปมี 2561 โดยมมีรายละเอมียด ดษังนมีขึ้
นายสมภพ ผลประสาร ผผข้สอบบษัญชมีรษับอนตุญาตเลขทมีลี่ 6941 และ/หรนอ นางสาว
วรรณวษัฒนน์  เหมชะญาตริ ผผข้สอบบษัญชมีรษับอนตุญาตเลขทมีลี่  7049 ในนามบรริษษัท
MAZARS LIMITED เปท็นผผข้สอบบษัญชมีของบรริษษัท ประจนาปมี 2561 โดยใหข้ผผข้สอบบษัญชมี
คนใดคนหนขลี่ง มมีอนานาจตรวจสอบ สอบทาน จษัดทนา และแสดงความเหท็นตว่องบการ
เงรินของบรริษษัท และในกรณมีทมีลี่ผผข้สอบบษัญชมีตามรายนามขข้างตข้น ไมว่สามารถปฏริบษัตริ
หนข้าทมีลี่ไดข้ ใหข้บรริษษัท MAZARS LIMITED เปท็นผผข้มมีอนานาจจษัดหาผผข้สอบบษัญชมีรษับอนตุญาต
อนลี่นของบรริษษัท MAZARS LIMITED ทนาหนข้าทมีลี่ตรวจสอบบษัญชมีและแสดงความเหท็นตว่อ
งบการเงรินของบรริษษัทแทนไดข้ โดยกนาหนดคว่าสอบบษัญชมีประจนาปมี 2561 เปท็นเงริน
จนานวน 2,375,000 บาท (คว่าสอบบษัญชมีประจนาปมี 2560 เปท็นเงริน 2,680,000 บาท)
ทษัขึ้งนมีขึ้ หากมมีงานนอกเหนนอจากการสอบบษัญชมีตามปกตริ ขอใหข้ทมีลี่ประชตุมผผข้ถนอหตุข้นมอบ
อนานาจใหข้คณะกรรมการเปท็นผผข้พริจารณากนาหนดคว่าใชข้จว่ายพริเศษเปท็นกรณมี ๆ ไป
โดยผผข้สอบบษัญชมีตามรายชนลี่อทมีลี่เสนอมานษัขึ้น ไมว่มมีสว่วนไดข้เสมียหรนอความสษัมพษันธน์ทาง
ธตุรกริจกษับบรริษษัท และ/หรนอบรริษษัทยว่อย และ/หรนอผผข้บรริหาร และ/หรนอผผข้ถนอหตุข้นรายใหญว่
หรนอผผข้ทมีลี่เกมีลี่ยวขข้องกษับบตุคคลดษังกลว่าว ในลษักษณะทมีลี่จะมมีผลกระทบตว่อการปฏริบษัตริ
หนข้าทมีลี่อยว่างเปท็นอริสระแตว่อยว่างใด 

ความเหท็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพริจารณาแลข้วเหท็นสมควรใหข้ทมีลี่ประชตุมผผข้ถนอหตุข้นพริจารณาอนตุมษัตริการ
แตว่งตษัขึ้งผผข้สอบบษัญชมีและกนาหนดคว่าสอบบษัญชมีประจนาปมี 2561 ตามทมีลี่เสนอ



วาระทรีรื่ 8  พสจารณาเรรรื่องอรรื่น ๆ (ถด้ามรี)
บรชิษวัท ไดผู้จวัดทจารายละเอทยดหลวักการและเหตกุผล เพถืที่อประกอบการพชิจารณาอนกุมวัตชิวาระตท่าง ๆ ขผู้างตผู้น ดวัง

ปรากฏในสชิที่งททที่สท่งมาดผู้วย 4
อนซที่ง บรชิษวัทกจาหนดววันใชผู้สชิทธชิของผผผู้ถถือหกุผู้นในการเขผู้ารท่วมประชกุมสามวัญผผผู้ถถือหกุผู้นประจจาปท 2561 ในววันททที่ 13

มทนาคม พ.ศ. 2561 
จซงขอเรทยนเชชิญทท่านผผผู้ถถือหกุผู้นเขผู้ารท่วมประชกุมตามววัน เวลา และสถานททที่ดวังกลท่าวโดยพรผู้อมเพรทยงกวัน สจาหรวับ

ผผผู้ถถือหกุผู้นททที่ประสงคธ์จะเขผู้ารท่วมประชกุมดผู้วยตนเอง กรกุณานจาบวัตรประจจาตวัวประชาชน หรถือบวัตรประจจาตวัวขผู้าราชการ
หรถือใบขวับขทที่ หรถือหนวังสถือเดชินทาง (กรณทเปป็นชาวตท่างประเทศ) มาแสดง เพถืที่อสชิทธชิในการเขผู้ารท่วมประชกุม

ผผผู้ถถือหกุผู้นทท่านใดททที่ประสงคธ์จะแตท่งตวัตั้งบกุคคลอถืที่นใหผู้เขผู้ารท่วมประชกุม และออกเสทยงแทนในการประชกุม โปรด
กรอกรายละเอทยด และลงลายมถือชถืที่อพรผู้อมตชิดอากรแสตมปธ์จจานวน 20 บาท ในหนวังสถือมอบฉวันทะตามททที่ไดผู้แนบมา
พรผู้อมนทตั้ (แนะนจาใหผู้ใชผู้หนวังสถือมอบฉวันทะแบบ ข.) และสท่งมอบตท่อประธานในททที่ประชกุม และ/หรถือผผผู้ททที่ไดผู้รวับมอบหมาย
จากประธานฯ กท่อนผผผู้รวับมอบฉวันทะเขผู้ารท่วมประชกุม พรผู้อมทวัตั้งเอกสารประกอบการมอบฉวันทะ ดวังนทตั้

(1) กรณทผผผู้มอบฉวันทะเปป็นบกุคคลธรรมดา ใหผู้แสดงสจาเนาบวัตรประจจาตวัวประชาชน หรถือบวัตรประจจาตวัว
ขผู้าราชการ หรถือใบขวับขทที่ หรถือหนวังสถือเดชินทาง (กรณทเปป็นชาวตท่างประเทศ) ของผผผู้มอบฉวันทะ ซซที่งรวับรองความถผกตผู้อง
โดยผผผู้มอบฉวันทะ

(2) กรณทผผผู้มอบฉวันทะเปป็นนชิตชิบกุคคล ใหผู้แสดง 1) สจาเนาหนวังสถือรวับรองของนชิตชิบกุคคลผผผู้มอบฉวันทะ ออกใหผู้
ไมท่เกชิน 30 ววัน และ 2) สจาเนาบวัตรประจจาตวัวประชาชน หรถือสจาเนาหนวังสถือเดชินทาง (กรณทเปป็นชาวตท่างประเทศ) ของ
กรรมการผผผู้มทอจานาจลงนามททที่ไดผู้ลงนามในหนวังสถือมอบฉวันทะ ซซที่งรวับรองความถผกตผู้องโดยบกุคคลผผผู้มทอจานาจลงลายมถือ
ชถืที่อของนชิตชิบกุคคลนวัตั้น

ในกรณทเปป็นเอกสารททที่จวัดทจาขซตั้นในตท่างประเทศ ควรมทการรวับรองลายมถือชถืที่อโดยโนตารทพวับลชิค
กรณทประสงคธ์มอบฉวันทะใหผู้กรรมการอชิสระของบรชิษวัทเขผู้ารท่วมประชกุมและออกเสทยงแทน โปรดสท่งหนวังสถือ

มอบฉวันทะและเอกสารประกอบการมอบฉวันทะมายวังททที่อยผท่ขผู้างลท่างกท่อนววันประชกุมลท่วงหนผู้าอยท่างนผู้อย 1 ววันทจาการ

เลขานนุการบรริษษัท
บรริษษัท เอเชชียซอฟทท์ คอรท์ปอเรชษัชั่น จจากษัด (มหาชน)
เลขทชีชั่ 9 อาคารยย.เออ็ม.ทาวเวอรท์ หห้อง 9/283-5 ชษัชั้น 28
ถนนรามคจาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรนุงเทพมหานคร 10250

ทวัตั้งนทตั้ ผผผู้รวับมอบฉวันทะจะตผู้องแสดงบวัตรประจจาตวัวประชาชน หรถือบวัตรประจจาตวัวขผู้าราชการ หรถือใบขวับขทที่ หรถือ
หนวังสถือเดชินทาง (กรณทเปป็นชาวตท่างประเทศ) ของผผผู้รวับมอบฉวันทะดผู้วย



ผผผู้ถถือหกุผู้นหรถือผผผู้รวับมอบฉวันทะสามารถลงทะเบทยนและยถืที่นเอกสารหรถือหลวักฐานเพถืที่อการตรวจสอบ ณ สถาน
ททที่ประชกุมตวัตั้งแตท่เวลา 12.30 น. ของววันประชกุมเปป็นตผู้นไป

สจาหรวับผผผู้ถถือหกุผู้นททที่มทขผู้อจจากวัดในการอท่านขผู้อมผลรายงานประจจาปท 2560 จาก CD-ROM โปรดตชิดตท่อขอรวับ
เอกสารรายงานประจจาปท 2560 ไดผู้ททที่เลขานกุการบรชิษวัท หรถือหนท่วยงานนวักลงทกุนสวัมพวันธธ์

ขอแสดงความนวับถถือ

(นายปราโมทยธ์ สกุดจชิตพร)
รองประธานกรรมการ

ผผผู้ไดผู้รวับมอบหมายจากคณะกรรมการ


