
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 
 

หลักการและเหตุผล 
ประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุ้น 

ในการพจิารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ 
 
วาระที่ 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 
หลักการและเหตุผล 
 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2558 ประชุมเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2558 โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชมุท่ีสง่มาพร้อมกนันี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2) 
การลงมต ิ 
 ตามกฎหมายบญัญัตวิา่ วาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2558 
หลักการและเหตุผล 
 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2558 ท่ีส่งมาพร้อมกันนี ้
(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4) 
การลงมต ิ 
 วาระนีเ้ป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จงึไม่ต้องมีการลงมต ิ 
 
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะ
  เวลาบัญชี ประจาํปี 2558 
หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ซึ่งกําหนดให้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี
ของบริษัทฯ ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว และเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ
รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 2558 
ปรากฏอยูใ่นหมวดงบการเงินของรายงานประจําปี 2558 ท่ีสง่มาพร้อมนี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4) 
การลงมต ิ
 ตามกฎหมายบญัญัตวิา่ วาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
 



วาระที่ 4. พจิารณาอนุมัตงิดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2558 
หลักการและเหตุผล 
 ตามกฎหมายบญัญัติให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
 นโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ ดงันี ้“ในกรณีปกติ
ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความจําเป็นในการใช้เงินเพ่ือการลงทุนหรือขยายกิจการและมีกระแสเงินสดเพียงพอ กลุ่ม
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสําหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปีละ 2 ครัง้ โดยการจ่ายครัง้ท่ี 1 จะจ่ายเป็น
เงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายครัง้ท่ี 2 จะจ่ายเป็นเงินปันผลประจําปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 ของกําไรสทุธิ
ของแตล่ะบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอ่ืนๆ 
ท่ีจําเป็นและเหมาะสม ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้ โดยขึน้อยู่กบัความจําเป็นและ
ความเหมาะสม ภายใต้เง่ือนไขท่ีการดําเนินการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้มติของ
คณะกรรมการบริษัทท่ีอนมุตัใิห้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูนําเสนอเพ่ือขออนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงาน
ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป” 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรท่ีจะพิจารณาอนุมัติงดการ
จ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 สําหรับผลการดําเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทนุ 
 ซึง่มีข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมาดงันี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2557 (ปีท่ีผา่นมา-ปรับปรุงใหม่) 

1. กําไรสทุธิ (บาท) (661,435,927) (311,418,517) 
2. จํานวนหุ้น (หุ้น) 307,407,762 307,407,762 307,407,762 307,407,762 
3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท : หุ้น)
  

0 
(ประจําปี- 
รออนมุตั)ิ 

0 
(ระหวา่งกาล- 
รออนมุตั)ิ 

0 
(ประจําปี) 

0 
(ระหวา่งกาล) 

0                           0 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 0 0 0 0 

0 0 
 
 
 
 



การลงมต ิ
 ตามกฎหมายบญัญัตวิา่ วาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5. พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
หลักการและเหตุผล 
 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดว่า ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 
1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกันว่า
ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็น   ผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ี
ออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 2 ทา่น ได้แก่ 
  1. นางมลฤดี  สขุพนัธรัชต์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  2. นายสรุะศกัดิ ์เคารพธรรม กรรมการ 
 
 สําหรับข้อมลูของกรรมการท่ีเสนอให้เลือกตัง้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 5. 
 
 กระบวนการคัดเลือกผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจาก
ปัจจุบนับริษัทฯ ยงัไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา
คุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  และความเช่ียวชาญ  ตลอดจนมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องแล้ว เห็นว่า นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ และ นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควร
เลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท จึงขอเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีไม่ได้มีตําแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจําของบริษัทฯ ไม่ได้เป็น
กรรมการบริหารหรือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ และเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   ผู้บริหาร และ
ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถทําหน้าท่ีคุ้ มครองผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีคุณสมบัติ
ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
     บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน
     ประจํา  หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยในลําดบั



     เดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
     กวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
 3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
     ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร  หรือหุ้นส่วน
     ผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
     นิตบิคุคลท่ีมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะ   ดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปี 
     ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจ
     มีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
     ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับ
     บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีมีความขัดแย้ง     เว้นแต่จะพ้นจากการมี
     ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ี
     ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
     บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้
     รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้
     ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
     วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
 6. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น 
     บิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจ
     ควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
 7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ
     หุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท   
 8. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัท 
     บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยในลําดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  
 9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท
นิยามกรรมการอิสระดงักลา่วเทา่กบัข้อกําหนดขัน้ต่ําตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
การลงมต ิ
 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ดงัตอ่ไปนี ้
  1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
  2. ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล        



  3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
      จํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ใน
      ลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้
      นัน้ ให้ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
 
วาระที่ 6. พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 
หลักการและเหตุผล 
 ตามกฎหมายกําหนดให้กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทฯ ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิซึง่ท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ได้มีมตอินมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการไว้เป็นรายตําแหน่ง ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 กรรมการบริษัท ได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน โดย 
  ประธานกรรมการ   30,000 บาทตอ่เดือน 
  กรรมการ   30,000 บาทตอ่เดือน 
 กรรมการตรวจสอบ ได้รับคา่ตอบแทนเป็นคา่เบีย้ประชมุสําหรับการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบใน
 แตล่ะครัง้ โดย 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทตอ่ครัง้ 
  กรรมการตรวจสอบ  30,000 บาทตอ่ครัง้ 
 หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวเป็นส่วน
เพิ่มเตมิจากคา่จ้างปกตท่ีิกรรมการแตล่ะทา่นได้รับ 
 การกําหนดคา่ตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้ผา่นคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทฯ เน่ืองจาก
ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกําหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจแล้ว จากนัน้จึงนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 
การลงมต ิ
 ตามกฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  
 
วาระที่ 7.    พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2559 
หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจําเป็นต้องพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและ
กําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2559  
 ในปี 2558 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติแต่งตัง้นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4095 และ/
หรือ นางณฐพร พนัธุ์อุดม ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 และ/หรือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของ 



บริษัทฯ และบริษัทย่อยประจําปี 2558 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่ง มีอํานาจตรวจสอบ สอบทาน จดัทําและ
แสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ 
ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้ มีอํานาจจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท
ฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ โดยกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2558 เป็นเงินจํานวน 6,159,530 บาท ซึง่เป็นค่า
สอบบญัชีของบริษัทเป็นเงิน 700,000 บาท ,ค่าบริการสําหรับสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นเงิน 900,000 
บาทและคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 4,559,530 บาท ไม่รวมคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ (Out of Pocket 42,355 บาท) 
 สําหรับในปี 2559  นี  ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ได้เสนอให้นางสาวนภนุช 
อภิชาตเสถียร ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5266 เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนนายพิสิฐ ทางธนกุล ซึ่ง
นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร จะทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นปีแรก 
 
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2558 ไว้ใน
รายงานประจําปี 2558 (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4) ภายใต้หวัข้อเร่ือง “คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี” 
การลงมต ิ
 ตามกฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8.    พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 วาระนีกํ้าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพ่ือให้คณะกรรมการได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือ
ข้อสงสยัต่างๆ (ถ้ามี) ดงันัน้ จะไม่มีการนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิและจะไม่มีการลงมติใดๆ 
ในวาระนี ้


