สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 4
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2560

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ของก่าไรสุทธิในแต่ละปี
ยกเว้นบริษัทมีความจ่าเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพือขยายกิจการหรือกิจกรรมส่าคัญอืนๆ
(2) อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกาไรสุทธิ
ด้วยบริษัทมีผลก่าไรส่าหรับปี สิน้ สุดวันที 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ่านวน
757,635,350 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจ่ากัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. ณ ปัจจุบนั
บริษัทได้จัดสรรทุนส่ารองตามกฎหมาย รวมเป็นจ่านวน 252,194,502 บาท ซึงเท่ากับ ร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน ครบถ้วนตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ่ากัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 57. แล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินก่าไร
และการจ่ายเงินปันผล ประจ่าปี 2560 ดังนี้
1. ไม่จัดสรรทุนส่ารองตามกฎหมายเพิมเติม เนืองจากบริษัทได้จัดสรรทุนส่ารองครบถ้วนตามทีกฎหมาย
ก่าหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจ่าปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 631,696,813.20 บาท คิดเป็น
อัตราร้อยละ 83.38 ของก่าไรสุทธิ ซึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมือวันที 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจ่านวน
210,565,604.40 บาท ส่าหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน
421,131,208.80 บาท ซึงเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจ่านวน
ทั้งนี้ บริษัทก่าหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที 14 มีนาคม 2561 และก่าหนดให้มีการ
จ่ายเงินปันผลในวันที 14 พฤษภาคม 2561 โดยจะจ่ายเมือได้รับอนุมัติจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที 24
แล้ว ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากทีประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น ครั้งที 24
(3) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่ นมา
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ปี 2560
1. ก่าไรสุทธิ
757,635,350 บาท
2. จ่านวนหุน้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพัก
2,105,656,044 หุ้น
การโอนหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น
 ระหว่างกาล
0.10 บาท : หุ้น
 ปลายปี
0.20 บาท : หุ้น
รวม
0.30 บาท : หุ้น
4. จ่านวนเงินปันผลทีจ่ายทั้งสิน้
 เงินปันผลระหว่างกาล
210,565,604.40 บาท
 เงินปันผลปลายปี
421,131,208.80 บาท
รวม
631,696,813.20 บาท
5. อัตราส่วนเงินปันผลต่อก่าไรสุทธิ
ร้อยละ 83.38
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ปี 2559
630,176,865 บาท
2,105,656,044 หุ้น

0.09
บาท : หุ้น
0.209278 บาท : หุน้
0.299278 บาท : หุ้น
189,509,043.96 บาท
440,667,485.58 บาท
630,176,529.54 บาท
ร้อยละ 99.999946

ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดต้อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระ
ประวัติกรรมการทีครบก่าหนดต้องออกจากต่าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าด่ารงต่าแหน่งอีก
วาระหนึง
1. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
: 56 ปี
: ไทย
:  ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม :  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Intermediaries (CGI) รุ่นที 5 ปี 2558
(IOD)
 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member)
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที 2
ปี 2550
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที 17
ปี 2545
จานวนปีที่เป็นกรรมการ
: 18 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตัง้ เมือ 20 พฤษภาคม 2542)
หากได้รับเลือกเข้าด่ารงต่าแหน่งอีกครั้ง จะด่ารงต่าแหน่ง
จนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 21 ปี 11 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้
: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสียง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
: คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย
และข้อบังคับของหน่วยงานก่ากับดูแลทีเกียวข้อง ประสบการณ์
และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงทีผ่านมา
แล้ว เห็นว่า นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ มีความเป็นอิสระ สามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไป
ตามเกณฑ์ทีเกียวข้อง สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 : หุ้นสามัญ (ASP)
- ไม่มี ประสบการณ์
:  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสียง
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ่ากัด
 กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ่ากัด
 กรรมการศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล
 กรรมการ และนายกสมาคมไทยผูป
้ ระกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน
 กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จ่ากัด
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
(1) บริษัทจดทะเบียนอืน
: จ่านวน 1 บริษัท
 กรรมการ บมจ.วินท์คอม เทคโนโลยี
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
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(2) บริษัทจ่ากัดอืน
(3) กิจการอืนทีอาจท่าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
คุณสมบัตกิ ารเป็นกรรมการอิสระ
(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่อย
(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้
กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือ ผู้มีอ่านาจควบคุม ในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีทีผ่านมา
- เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือ
ทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจ่า
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนัย
ส่าคัญอันอาจมีผลท่าให้ไม่สามารถ
ท่าหน้าทีได้อย่างเป็นอิสระ
คุณสมบัติต้องห้าม

: จ่านวน 15 บริษัท
: - ไม่มี –
(โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 20)
: - ไม่เป็น -

: - ไม่เป็น : - ไม่เป็น –
: - ไม่มี :





การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

:








ไม่มีประวัติการท่างานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่านมา
ไม่มีประวัติการท่ารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีทผ่ี านมา
ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และ
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตาม
ประกาศคณะกรรมการก่ากับตลาดทุน
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียง 5/5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ่าปี 1/1 ครั้ง

หมายเหตุ : นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในหน้า 20
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2. นางณินทิรา โสภณพนิช
กรรมการ และทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: 53 ปี
: ไทย
:  M.B.A., Cass Business School, City, University of
London, UK
 B.Sc., Economics (Honor), London School of
Economics and Political Science, U.K.
:  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี
2548

: 24 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมือ 18 เมษายน 2537)
: กรรมการ
: คณะกรรมการสรรหา ได้พจิ ารณา คุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย
และข้อบังคับของหน่วยงานก่ากับดูแลทีเกียวข้อง ประสบการณ์
และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงทีผ่านมา
แล้ว เห็นว่า นางณินทิรา โสภณพนิช มีคุณสมบัติเหมาะสม
สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง
การถือหลักทรัพย์ในบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2560 : หุ้นสามัญ (ASP) 3,259,902 หุน้ (0.15%)
ประสบการณ์
:  กรรมการ และทีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ่ากัด
 กรรมการ บริษัท ทีปรึกษา เอเซีย พลัส จ่ากัด
 กรรมการ บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จ่ากัด
 กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
 Investment Director บริษัท ซิตี้แคปปิตอล จ่ากัด
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
(1) บริษัทจดทะเบียนอืน
(2) กิจการอืน
(3) กิจการอืนทีอาจท่าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
คุณสมบัติต้องห้าม

: จ่านวน 1 บริษัท
 กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
: จ่านวน 6 บริษัท
: - ไม่มี :





การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

:





ไม่มีประวัติการท่างานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่านมา
ไม่มีประวัติการท่ารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีทผ่ี านมา
ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และ
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตาม
ประกาศคณะกรรมการก่ากับตลาดทุน
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/11 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ่าปี 1/1 ครั้ง

24

3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

: 70 ปี
: ไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

:

จานวนปีที่เป็นกรรมการ

:

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้

:

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

:

:

การถือหลักทรัพย์ในบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2560 :
ประสบการณ์
:

การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ
อื่น
(1) บริษัทจดทะเบียนอืน
(2) บริษัทจ่ากัดอืน
(3) กิจการอืนทีอาจท่าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
คุณสมบัตกิ ารเป็นกรรมการอิสระ
(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่อย



M.B.A., Liverpool University, U.K.
 B.Commerce, Liverpool University, U.K.
 หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) รุ่นที 9 ปี 2558
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที 112
ปี 2552
20 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมือ 16 มกราคม 2541)
หากได้รับเลือกเข้าด่ารงต่าแหน่งอีกครั้ง จะด่ารงต่าแหน่ง
จนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 23 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสียง
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย
และข้อบังคับของหน่วยงานก่ากับดูแลทีเกียวข้อง ประสบการณ์
และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงทีผ่านมา
แล้ ว เห็ นว่ า นายไมเคิ ล เดวิ ด โรเบิ ร์ ตส มี ความเป็ นอิ สระ
สามารถให้ ความเห็ นได้ อย่ างเป็ น อิ ส ระ และมี คุ ณสมบั ติ
เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ทีเกียวข้อง สมควรเลือกตั้งกลับเข้า
เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง
หุ้นสามัญ (ASP) - ไม่มี  กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสียง
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ่ากัด
 Member of Hong Kong Institute of Directors
 Director, Aberdeen International Fund Manager Ltd.
 Securities and Futures Commission Compensation
Committee
 Council Member of Hong Kong Stock Exchange

: - ไม่มี : จ่านวน 1 บริษัท
: -ไม่มี -

(โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 20)
: - ไม่เป็น -
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(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ
ผู้มีอ่านาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง
2 ปีทีผ่านมา
- เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที
ปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจ่า
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนัยส่าคัญ
อันอาจมีผลท่าให้ไม่สามารถท่าหน้าที
ได้อย่างเป็นอิสระ
คุณสมบัติต้องห้าม

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

: - ไม่เป็น : - ไม่เป็น –
: - ไม่มี -

:



ไม่มีประวัติการท่างานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่านมา
 ไม่มีประวัติการท่ารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีทผ่ี านมา
 ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และ
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตาม
ประกาศคณะกรรมการก่ากับตลาดทุน
:  ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียง 5/5 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ่าปี 1/1 ครั้ง

หมายเหตุ : นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในหน้า 20
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ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัตคิ า่ ตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึงก่าหนดให้การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอืนใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการ
เสนอขอให้ทประชุ
ี มผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึงทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะก่าหนดเป็นจ่านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์
และจะก่าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้ ทั้งนี้ วงเงินทีผู้ถือหุ้นได้
อนุมัติไว้เมือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที 1/2547 ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2547
เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง
ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการมีมติน่าเสนอเพือให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนทีจ่าย
ให้กับกรรมการของบริษัท ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมี
การเปลียนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนตามกรอบทีทีประชุมผู้ถือหุ้นได้
ก่าหนดไว้ โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิ งจากอุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกั น รวมถึง พิจารณาจากผลประกอบการ และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ปี 2561
รายการ
ค่าตอบแทนกรรมการ

ปี 2560
วงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
ในการประชุมวิสามัญ
จ่ายจริง
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547
15,000,000 บาท
5,942,000 บาท

วงเงินที่เสนอขออนุมัติ
15,000,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560
กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม และโบนัส โดยบริษัทจะจัดสรรโบนัสให้เฉพาะกรรมการที
มิได้มีรายชือเป็นเจ้าหน้าทีบริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี ทั้งนี้ กรรมการทีมีรายชือเป็นเจ้าหน้าที
บริษัท จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะเบี้ยประชุมเท่านั้น
1. ค่าเบี้ยประชุม
 คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้
ประธานกรรมการบริษัท
เดือนละ 30,000 บาท
นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
เดือนละ 57,750 บาท
กรรมการทีด่ารงต่าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 26,250 บาท
กรรมการอืน
เดือนละ 15,000 บาท
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจ่านวนครั้งทีเข้าร่วมประชุม ดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ครั้งละ 36,750 บาท
กรรมการตรวจสอบ
ครั้งละ 26,250 บาท
 กรรมการบริหารความเสียง ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจ่านวนครั้งทีเข้าร่วมประชุมในอัตราเท่ากัน
ประธานกรรมการบริหารความเสียง ครั้งละ 26,250 บาท
กรรมการบริหารความเสียง
ครั้งละ 26,250 บาท
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจ่านวนครั้งทีเข้าร่วมประชุมในอัตราเท่ากัน
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ครั้งละ 26,250 บาท
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ครั้งละ 26,250 บาท
 กรรมการชุดย่อยอืนๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ
2. โบนัสกรรมการ
จัดสรรให้แก่กรรมการทีมิได้มีรายชือเป็นเจ้าหน้าทีบริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี
ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิน้ 5,942,000 บาท เปรียบเทียบกับปี 2559 ทีได้จ่าย
เป็นเงินทัง้ สิ้น 5,765,000 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจ่าปี ในหัวข้อ
“ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” หน้า 60
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ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 และกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ส่านักงาน อีวาย จ่ากัด ซึงเป็น
ผู้สอบบัญชีรายเดิม ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2561 ต่อไปอีก ด้วยเห็นว่าส่านักสอบบัญชีนี้
มี มาตรฐานการสอบบั ญชี ในระดั บสากลเป็ นที ยอมรั บทั วไป และผลงานการตรวจสอบของผู้ ส อบบั ญ ชี เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีทีดี ซึงคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
จึงเห็นสมควรน่าเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
การสอบบัญชี ดังนี้
ชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท

:

1. นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล
เลขที 3516 และ / หรือ
2. นางสาวรัตนา จาละ
เลขที 3734 และ / หรือ
3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
เลขที 4951 และ / หรือ
4. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
เลขที 5315

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับ บริษัท / : - ไม่มี บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุน้ รายใหญ่
หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
จานวนปี/ปีที่ผู้สอบบัญชีรายนี้สอบบัญชีให้บริษัท : 1 ปี (เป็ นผู้ สอบบั ญชีลงลายมือชือในงบการเงิ นของบริ ษั ท
ตั้งแต่ ปี 2560)
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติครั้งนี้ : จ่านวน 1,100,000 บาท เพิมขึ้น 120,000 บาท จากปี 2560
ตามปริมาณงานสอบบัญชีทีเพิมขึ้น
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา :
 ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย
(หน่วย : บาท)
บริษัท
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จ่ากัด (มหาชน)
980,000
900,000
900,000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ่ากัด
1,330,000
1,130,000
1,040,000
บริษัท ทีปรึกษา เอเซีย พลัส จ่ากัด
260,000
260,000
260,000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ่ากัด
630,000
600,000
600,000
รวม
3,200,000
2,890,000
2,800,000


ค่าบริการอืน

- ไม่มี-
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