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                                                                                             17  มีนาคม  2558 
  
เรื�อง     ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 37 
 
เรียน     ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั  แพนเอเซียฟุตแวร์  จาํกดั(มหาชน) 
 
สิ�งที�ส่งมาดว้ย  1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 36  เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2557 
                         2. แผน่ CD-ROM  ซึ� งประกอบดว้ยรายงานประจาํปี 2557, สาํเนางบการเงินประจาํปี 2557                                     
                               สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
 3. ประวติัโดยยอ่ของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ 
                                แทนกรรมการบริษทัฯที�ตอ้งออกตามวาระ  

4. หนงัสือมอบฉนัทะ                  
                  5. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯในส่วนที�เกี�ยวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
                         6. เอกสารและหลกัฐานที�ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
 7. แผนที�แสดงสถานที�จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
                         8. แบบฟอร์มลงทะเบียน(ตอ้งนาํมาในวนัประชุม)   
 
                  ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จาํกดั(มหาชน) ไดก้าํหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 37 
ในวนัองัคาร ที� 28 เมษายน 2558  เวลา 16.00 น.  ณ ห้องเจา้พระยา  โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์ ถนนพระราม 3 แขวง
บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร และกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในวนัที� 
18 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื�อตาม ม.225 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที�  
19 มีนาคม 2558   พร้อมทั�งกาํหนดวาระการประชุม โดยมีวาระดงันี�               
 
วาระที� 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 36 เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2557                  
                ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : รายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกขึ�นโดยถูกตอ้ง ครบถว้นตรงตามมติที�ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 36 แลว้ และไดมี้การจดัทาํรายงานการประชุมดงักล่าวภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้  โดยไดส่้งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด พร้อมทั�ง
เผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.paf-group.com ดว้ยแลว้ 
                ความเหน็คณะกรรมการ :  รายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกขึ�นโดยถูกตอ้งสมบูรณ์ สมควรเสนอต่อที�
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื�อรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 
วาระที� 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที�ผ่านมา 

   ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษทัฯและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 
2557 โดยบนัทึกในแผน่ CD-ROM เป็นรายงานประจาํปี 2557 ที�ไดส่้งใหพ้ร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้
แลว้นั�น การจดัทาํเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
     ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื�อรับทราบ 
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วาระที� 3. พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2557 สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557                         
                ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : งบการเงินประจาํปี 2557 สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ไดจ้ดัทาํขึ�นตามหลกัการ
บญัชีที�รับรองทั�วไป ซึ� งผา่นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และมีความเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบแลว้ โดยงบการเงินดงักล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯในปี 2557 ที�ผา่นมาสรุปมีสาระสาํคญัดงันี�  

                                                                                               หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สินทรัพยร์วม  699   567 
 หนี� สินรวม  632   397 
 ส่วนของผูถื้อหุน้   66   170 
 รายไดร้วม                 608                    80 
 กาํไรสุทธิ   31     53 

 กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)  0.06 0.10 
โดยมีรายละเอียดตามที�ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจาํปี 2557  
                ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาอนุมติั 
 
วาระที� 4. พจิารณางดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯกาํหนดใหจ่้ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 50 ของกาํไรสุทธิ  แต่เนื�องจากบริษทัฯมีงบการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  2557  มีผลขาดทุนสะสม จาํนวน 
(2,552,457,333) บาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้ซึ� งมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที�ผา่นมาดงันี�  
               การจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556    
          1. ขาดทุนสะสมในปี 2556  จาํนวน (2,605,325,015) บาท     
          2. จาํนวนหุน้ทั�งหมด           จาํนวน 540,000,000 หุ้น 

         3. การจ่ายเงินปันผล           งดจ่ายเงินปันผล 
 
 การจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 

         1. ขาดทุนสะสมในปี 2557   จาํนวน (2,552,457,333) บาท    
         2. จาํนวนหุน้ทั�งหมด           จาํนวน 540,000,000   หุน้ 
         3. การจ่ายเงินปันผล           งดจ่ายเงินปันผล 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เนื�องจากบริษทัฯ มีงบการเงิน   ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 มีผลขาดทุนสะสม จึง
เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณา ตามที�คณะกรรมการเสนอ             

 
วาระที� 5. พจิารณาเลอืกตั�งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ  
                ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้22.ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� งใหก้รรมการ
ออกจากตาํแหน่งเป็นสัดส่วนหนึ�งในสาม(1/3) ถา้จาํนวนกรรมการที�จะออกใหต้รงเป็นสาม(3)ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย
จาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม(1/3) กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สอง ภายหลงัจด
ทะเบียนบริษทันั�น ให้จบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดนั�นเป็นผู ้
ออกจากตาํแหน่ง  โดยกรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั�งใหม่ได ้  
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                ในปี 2557 กรรมการที�ตอ้งพน้จากตาํแหน่งกรรมการในปีนี�   มีจาํนวน 3 ท่าน คือ 1.นายสุจริต  ปัจฉิมนนัท ์   
2.พลตาํรวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร  และ3.นายบุญชยั โชควฒันา  แต่เนื�องจาก นายบุญชยั โชควฒันา  ตาํแหน่งกรรมการ  
แจง้ความประสงคไ์ม่ขอกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯอีก ทาํใหต้าํแหน่งกรรมการ วา่งลง  1  ตาํแหน่ง    
ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นจึงพิจารณาเลือกตั�ง นายสุรัตน์ วงศรั์ตนภสัสร ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัแทน 
                และในปี 2558 กรรมการที�ตอ้งพน้จากตาํแหน่งกรรมการในปีนี�   มีจาํนวน 3 ท่าน คือ 1.นายสมมาต  ขุนเศษฐ 
2.นายวชิิต ประยรูววิฒัน ์ และ3.นายวรีะวฒิุ เดชอภิรัตน์กุล   
                ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการที�ตอ้งออกตามวาระปี 2558  มีจาํนวน 3 ท่านที�ตอ้งพน้จากตาํแหน่ง
กรรมการในปีนี�  จึงเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื�อเลือกตั�งกรรมการทั�ง 3 ท่าน ซึ� งเป็นผูมี้ความรู้มี
ประสบการณ์ และทาํคุณประโยชน์ต่อกิจการของบริษทัฯมาโดยตลอด ที�พน้วาระ1.นายสมมาต  ขนุเศษฐ 2.นายวชิิต 
ประยรูววิฒัน ์ และ3.นายวรีะวฒิุ เดชอภิรัตน์กุล    กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง  
       กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เนื�องจากปัจจุบนั
บริษทัฯยงัไม่มีการแต่งตั�งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัฯไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบติัใน
ดา้นต่างๆ ซึ� งตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ประสบการณ์  และความเหมาะสม ดา้นคุณวุฒิ ความเชี�ยวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ 
รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะผูบ้ริหารบริษทัฯในช่วงที�ผา่นมา และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 ของ
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพย ์       
                                     
วาระที� 6.พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกาํหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี 
               ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ในปี 2557 ที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดแ้ต่งตั�ง1.นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับ อนุญาต
เลขที� 4958 หรือ 2.นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4501 หรือ  3.นางสาววสิสุตา  จริยธนากร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3853 แห่ง บริษทั สาํนกังานอีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นวาระสอง 

 สาํหรับปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นวา่ แต่งตั�งบริษทั สาํนกังานอีวาย จาํกดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นวาระสาม  1.นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4501  หรือ 2.นางสาว
วสิสุตา จริยธนากร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3853  หรือ 3. นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 
5313  แห่งบริษทั สาํนกังานอีวาย จาํกดั ผูส้อบบญัชีรายเดิม ซึ� งเป็นบุคคลผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ และขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สมควรที�จะเสนอใหที้�
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั�งบุคคลดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  เป็นวาระที� 3   

ทั�งนี�  บริษทั สาํนกังานอีวาย จาํกดั ดงักล่าว  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  และไม่มี
ความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั, บริษทัยอ่ย, ผูบ้ริหาร, ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว
แต่อยา่งใด   จึงสมควรที�จะเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาใหแ้ต่งตั�งบุคคลดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ โดยกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีดงันี�  
 
                  รายละเอยีด                                 ปี 2558                        ปี 2557 

  1. ค่าสอบบญัชีรายไตรมาส 1,2,3                765,000.-  บาท          720,000.-  บาท 
  2. ค่าสอบบญัชีประจาํงวดวนัที� 31 ธนัวาคม                      800,000.-  บาท         780,000.-  บาท  

               รวมทั�งสิ�น                                                    1,565,000.-  บาท         1,500,000.-  บาท             
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                ความเห็นคณะกรรมการ  :  ควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้วา่ผูส้อบบญัชีบริษทั สาํนกังานอีวาย จาํกดั  

คือ1.นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4501  หรือ 2.นางสาววิสสุตา จริยธนากร  ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขที� 3853  หรือ 3. นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5313  แห่งบริษทั สาํนกังานอีวาย 
จาํกดั เป็นบุคคลผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ มีความเหมาะสมในการเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีบริษทั สาํนกังานอีวาย จาํกดั ดงักล่าว เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯเป็น
วาระที� 3  และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

 

 
วาระที� 7. พจิารณากาํหนดค่าตอบแทน แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2558 

                ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้33. หา้มมิใหบ้ริษทัฯ จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอื�นใดให้แก่

กรรมการ เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�นโดยปกติวสิัยในฐานะที�เป็น
กรรมการของบริษทัฯ ซึ� งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที�กรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของ

บริษทัฯ สาํหรับปี 2557 บริษทัฯไดจ่้ายค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงินรวมทั�งสิ�น จาํนวน 3,852,500.- บาท โดยจ่ายให้

คณะกรรมการบริษทัฯเป็นค่าเบี�ยประชุมรวมจาํนวน 155,000.-บาท เป็นค่าตอบแทนประจาํปีรวมจาํนวน 3,600,000.- 
บาท และจ่ายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี�ยประชุม จาํนวน  97,500.- บาท  

  ความเห็นของคณะกรรมการ : จากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯแลว้ ควรจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ในวงเงินรวมไม่เกิน 4 ลา้นบาท ซึ� งเป็นการจ่ายเท่ากบัปี 2557 โดยใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูจ้ดัสรรเอง   ดงันั�น
เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื�ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2558 วงเงินรวมไม่เกิน 

4 ลา้นบาท ทั�งนี� เงินค่าตอบแทนดงักล่าว ตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัการทาํหนา้ที�และความรับผิดชอบของ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงันี�    
(1) ในการทาํหนา้ที�กรรมการบริษทัฯ 

         - ค่าเบี�ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษทัฯที�เขา้ประชุม 

         - ค่าตอบแทนประจาํปี จ่ายใหก้รรมการทุกคน  
                (2)  ในการทาํหนา้ที�กรรมการตรวจสอบ  จ่ายเป็นค่าเบี�ยประชุมรายไตรมาส 
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         การกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื�องจากปัจจุบนั

บริษทัฯยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อยา่งไรก็ตาม การกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการไดผ้า่นการ
พิจารณาอยา่งรอบคอบจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบ
อา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั             

 
วาระที� 8. พจิารณาเรื�องอื�นๆ(ถ้ามี) 

 
 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวขา้งตน้ หากท่านไม่สามารถไป

ประชุมดว้ยตนเองได ้ และประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะซึ�งไดแ้นบมาพร้อมกนันี�  ขอไดโ้ปรดใหผู้รั้บมอบฉนัทะแสดงใบมอบฉนัทะก่อนการประชุมดว้ย  
และท่านผูถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนเขา้ประชุม ณ สถานที�ประชุมในวนัดงักล่าวได ้ตั�งแต่เวลา 15.00 น. เป็นตน้ไป   

อนึ�งท่านผูถื้อหุน้สามารถเขา้ดูขอ้มูลเกี�ยวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯผา่นทางเวบ็ไซตที์� 
www.paf-group.com และท่านผูถื้อหุน้ท่านใดที�ไดรั้บหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 37 นี�แลว้ ไม่สะดวกใน
การเขา้ดูขอ้มูลบริษทัฯจากแผน่ CD-ROM ที�ท่านไดรั้บพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี�  ท่านสามารถแจง้ความ
ประสงคข์องท่านเพื�อขอรับขอ้มูลเป็นเอกสารมายงับริษทัฯ ในเวลาทาํการ 08.00 น.- 17.00 น. ที�คุณจินดาวณัย ์
แสนเสนาะ เบอร์โทรศพัท ์  038-480 020-1   ต่อ 304  เบอร์โทรสาร  038-480 080 

 
 

 
                                            ขอแสดงความนบัถือ 
 

  
                                                                                   ( นายสมมาต ขนุเศษฐ ) 
                                                     กรรมการผูจ้ดัการ 


