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บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ�งส์ จํากดั (มหาชน) 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 
 
เรื�อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
เรียน ผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 
สิ�งที�ส่งมาดว้ย : 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ครั-งที� 2/2558 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 13 มีนาคม 2558 

2. รายงานประจาํปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM 
3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที�เสนอจ่ายเทียบกับกําไรสุทธิ และข้อมูลการ        

เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 
4. รายนามและประวติัของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการที�

ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
5. รายนามและประวติัของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหไ้ดรั้บการเลือกตั-งกรรมการเพิ�ม 1 ท่าน 
6. ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที�เสนอให้เป็นผูร้ับมอบฉันทะของ       

ผูถื้อหุ้น พร้อมซองตอบรับ 
8. หนงัสือแจง้รายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุม 
9. ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้และคะแนนเสียงสาํหรับวาระการประชุม 
10. แผนที�สถานที�จดัประชุมผูถื้อหุ้น 
11.  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปีแบบรูปเล่ม 

 
ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ-งส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดมี้มติให้จดัประชุม

สามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2559 ในวนัที� 25 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโลตสั ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติP  เลขที� 
60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี-  
 
วาระที( 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจําปีผู้ถอืหุ้นครั�งที( 2/2558 ซึ(งประชุมเมื(อวนัที( 13 มีนาคม 2558 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
บริษทัฯ จดัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ครั- งที� 2/2558 ขึ-นเมื�อวนัที� 13 มีนาคม 2558 และบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งสาํเนา

รายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมครั- งนี-  รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 
 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ที�ประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
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วาระที( 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี สิ�นสุดวันที( 31 ธันวาคม 2558 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
เพื�อรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี สิ-นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และรายงานประจาํปี 

2558 ให้ผูถื้อหุน้รับทราบ ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานประจาํปีไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

รวมถึงการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัซึ�งเกิดขึ-นในรอบปีบญัชี สิ-นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และเห็นควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้น
รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี สิ-นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และรายงานประจาํปี 

 
วาระที( 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบปีบัญชี สิ�นสุดวันที( 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั�งรายงานของผู้สอบ

บัญชี 

  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคับของบริษทัฯ ข้อ 44 กาํหนดให้

คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ-นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ เสนอต่อที�ประชุม     
ผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปีเพื�อพจิารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน และตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบ
ใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

 
งบการเงินประจาํปีสิ-นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 พร้อมทั-งรายงานของผูส้อบบญัชี ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 

2558 ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 2 ซึ� งงบการเงินดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ สรุปสาระสาํคญั ดงันี-  
 

ขอ้มูลการเงินเปรียบเทียบ (บาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปี  

สิ�นสุด 

31 ธันวาคม 2558 

สําหรับงวด  

สามเดือน สิ�นสุด  

31 ธันวาคม 2557 

สําหรับปี  

สิ�นสุด 

31 ธันวาคม 2558 

สําหรับงวด  

สามเดือน สิ�นสุด 

31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพยร์วม 1,961,625,182 1,612,937,723 1,232,071,960 983,720,321 
หนี- สินรวม 423,145,607 448,503,544 15,326,754 26,982,115 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,538,479,575 1,164,434,179 1,216,745,206 956,738,206 
รายไดร้วม 3,307,625,800 598,578,934 - - 
กาํไรสุทธิ  232,990,542 55,336,951 118,622,620 5,186,974 
มูลค่าหุน้ที�เรียกชาํระแลว้ 1,012,000,000 931,000,000 1,012,000,000 931,000,000 
อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 2.36 0.59 1.20 0.06 
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ความเห็นคณะกรรมการ 
งบการเงินประจาํปีสิ-นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 ของบริษทัฯ ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดย

ผูส้อบบญัชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที�ควรใน
สาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น เพื�ออนุมติังบ
การเงินประจาํปีสิ-นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ซึ�งผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ 
แลว้ 
 
วาระที( 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในรูปของเงินสด สําหรับสําหรับรอบปีบัญชี สิ�นสุดวันที( 31 ธันวาคม 

2558 และการจัดสรรทุนสํารองตามกฏหมาย  

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาํหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินกาํไรเท่านั-น 

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 54 กาํหนดว่า    
บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรอง เป็นจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี- จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
ประกอบกบับริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกั
ภาษีเงินได ้แต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ-นจริง ทั-งนี-  ขึ-นอยู่กบัแผนการลงทุน และปัจจยัที�
เกี�ยวข้องอื�นๆ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั- งคราว 
เพื�อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต ความตอ้งการใช้เงินลงทุน และปัจจยัด้านอื�นๆ ที�
เห็นสมควร 

 
จากงบการเงินรวมของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี สิ-นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิทั-งสิ-น

จาํนวน 233 ลา้นบาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับรอบปีบญัชี สิ-นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีกาํไร
สุทธิทั-งสิ-นจาํนวน 118.6 ลา้นบาท  

 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นดงันี-  
 
ก) ที�ประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเป็นเงินจาํนวน 5,932,000 บาท 
 
ข) ที�ประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับรอบปีบญัชีสิ-นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 ในอตัรา

หุน้ละ 1.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั-งสิ-นจาํนวน 113,344,000 บาท โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้นที�มีรายชื�อปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัที� 30 มีนาคม 2559 โดยวนัดงักล่าวคือ
วนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ (Record Date) ที�มีสิทธิรับเงินปันผล และกาํหนดใหว้นัที� 31 มีนาคม 2559  เป็นวนั
ปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพื�อการรวบรวมรายชื�อผูถื้อหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั-งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) (“พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย”์) และ
กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 19 พฤษภาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3 
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วาระที( 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั�งผู้สอบบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี สิ�นสุดวันที( 31 ธันวาคม 2559 และกําหนดค่า

สอบบัญชี 

  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   
เพื�อใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั-งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํรอบ

ปีบญัชีสิ-นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ตามที�พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 44 กาํหนด   

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี รวมทั-งไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ เพื�อขออนุมติั นายบณัฑิต ตั-งภากรณ์ นายวีระชยั รัตนจรัสกุล นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิ�งยง  และ
นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด โดยให้ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหนึ� งมีอาํนาจ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ เป็นผูส้อบบญัชีประจาํรอบปีบญัชี ซึ� ง
สิ-นสุด วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และขออนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจาํนวน 1,809,135 บาท โดยเพิ�มขึ-นร้อยละ 2.56 
เนื�องจากบริษทัฯ มีการขยายตวัทางธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง ทาํใหข้อบเขตการใหบ้ริการและปริมาณงานเพิ�มมากขึ-น  

 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุม        

ผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัแต่งตั-งผูส้อบบญัชีจาก สาํนกังาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั โดยมีรายนามของผูส้อบ
บญัชีดงันี-  

1. นายบณัฑิต ตั-งภากรณ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 8509 
2. นายวีระชยั รัตนจรัสกุล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4323 
3.  นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิ�งยง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3636 
4. นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5565 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชีสิ-นสุด 31 ธนัวาคม 2559 โดยให้ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหนึ�งมี
อาํนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวม และกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีประจาํ 
รอบปีบญัชี ซึ� งสิ-นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจาํนวน 1,809,135 บาท โดยเพิ�มขึ-นร้อยละ 2.56 เนื�องจากบริษทัฯ มี
การขยายตวัทางธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง ทาํใหข้อบเขตการใหบ้ริการและปริมาณงานเพิ�มมากขึ-น 
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ขอ้มูลค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบ  

 สําหรับงบการเงนิ 

รอบปีบัญชี 2559 

สิ�นสุด 31 ธันวาคม 2559 

สําหรับงบการเงนิ 

รอบปีบัญชี 2558 

สิ�นสุด 31 ธันวาคม 2558 

เพิ(มขึ�น 

(ร้อยละ) 

ค่าสอบบญัชี 1,809,135 บาท  1,764,000 บาท 2.56 

ค่าบริการอื�นที�จ่ายใหผู้ส้อบ

บญัชีและสาํนกังานบญัชีที�

ผูส้อบบญัชีสงักดั 

ไม่มี ไม่มี - 

 
ทั-งนี-  ในปี 2558 บริษทัฯ ไม่มีค่าบริการอื�น (non-audit fee) ของผูส้อบบญัชี และบริษทัย่อย คือ บริษทั พเีอม็ โทรีเซน 

เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทดีี มีค่าตรวจสอบเพื�อการชาํระภาษีและค่าปรึกษาทางดา้นภาษี จาํนวน 248,867 บาท 

อนึ�ง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดรั้บการแต่งตั-งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยที�มีสาระสาํคญัใน
ต่างประเทศของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี 2559 สิ-นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ดว้ย คือ บริษทั บาคองโค จาํกดั 

ทั-งนี-  ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอขา้งต้นนั-นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 
หมายเหตุ 
1. ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ กาํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชีหาก

ผูส้อบบญัชีรายเดิมปฎิบติัหนา้ที� สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัรวมแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั และใน
กรณีที�ผูส้อบบญัชีรายเดิมทาํหนา้ที�ครบรอบ 5 ปีบญัชีติดต่อกนั บริษทัฯ จะแตง่ตั-งผูส้อบบญัชีรายเดิมไดเ้มื�อพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 รอบ
ปีบญัชีติดต่อกนั   

2. นายบณัฑิต ตั-งภากรณ์ เป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั-งแตร่อบปีบญัชี 2556 
3. นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัฯ 
4. นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิ�งยง ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัฯ 
5. นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัฯ 

 
วาระที( 6 พิจารณาและอนุมัติการเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการที(ออกตามวาระ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19 กาํหนดไวว้่า 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั-ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนที�ใกลที้�สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระนั-น อาจจะ
ไดรั้บเลือกตั-งเขา้เป็นกรรมการอีกก็ได ้
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ในปีนี- กรรมการที�มีรายชื�อดงัต่อไปนี- จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2559 นี-   

 
(1) นายซิกมนัต ์สตรอม   กรรมการ  
(2) นายสมบรูณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ  กรรมการอิสระ 
(3) นายอาริลด ์เฮาแกน   กรรมการอิสระ 
 
ทั-งนี-  นายอาริลด์ เฮาแกน ไม่ประสงคที์�จะได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั-งให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระ

หนึ�ง 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของ

บริษทัฯ และขอเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาเลือกตั-งคณะกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งดงักล่าว ดงันี-  
 
(1) นายซิกมนัต ์สตรอม   กรรมการ  
 (กลบัเขา้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ�ง) 
(2) นายสมบรูณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ  กรรมการอิสระ 
 (กลบัเขา้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ�ง) 
(3) นายรพี ม่วงนนท ์   กรรมการอิสระ 
 (แทนนายอาริลด ์เฮาแกน) 
 
ทั-งนี-  กรรมการในลาํดับที� (1) และ (2) ให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ� ง และการเลือกตั-งกรรมการแทน

กรรมการที�ออกตามวาระใหมี้ผลในการเป็นกรรมการนบัตั-งแต่วนัที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
รายละเอียดเกี�ยวกบั อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน การเป็นกรรมการ

ในบริษทัอื�น ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 4  
 
วาระที( 7 พจิารณาและอนุมัติการเลอืกตั�งกรรมการเพิ(ม 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ปัจจุบนัจาํนวนกรรมการของบริษทัฯ มีทั-งสิ-น 7 ท่าน ซึ� งแต่ละท่านมีความรู้ ความเชี�ยวชาญและประสบการณ์ใน

ดา้นต่างๆ   อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจของบริษทัฯ มีการขยายตวัเพิ�มมากขึ-น คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึงได้
พิจารณาและเสนอนางสุวมิล มหากิจศิริ ใหเ้ป็นกรรมการของบริษทัฯ เพิ�มเติม เพื�อให้มีจาํนวนกรรมการเหมาะสมกบัขนาด
ของธุรกิจที�ขยายตวั 
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ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้เห็นว่า    

ที�ประชุมผูถื้อหุ้นสมควรเลือกตั-ง นางสุวิมล มหากิจศิริ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเพิ�มเติม 1 ท่าน ซึ� งจะทาํให้จาํนวน
กรรมการของบริษทัฯ เพิ�มจากเดิมที�มีกรรมการ 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน ตามที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
เสนอ  

 
รายละเอียดเกี�ยวกบั อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน การเป็นกรรมการ

ในบริษทัอื�น ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 5 
 

วาระที( 8 พจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   
เพื�อใหค่้าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ สอดคลอ้งกบัภาระหน้าที�ความรับผิดชอบที�ไดร้ับมอบหมาย และ

เป็นไปตามแนวปฏิบติัที�ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของ   
บริษทัฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณากาํหนดการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย เป็นวงเงินไม่เกินจาํนวน 5,000,000 บาท (ห้าลา้นบาทถว้น) เพื�อจดัสรรให้แก่กรรมการทั-งคณะ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจาํปี 2559 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความ
เหมาะสม ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 6 

 
วาระที( 9 พิจารณากิจการอื(น ๆ (ถ้ามี) 

 
บริษทัฯ กาํหนดให้วนัที� 30 มีนาคม 2559 เป็นวนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 และวนัที� 31 มีนาคม 2559 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนเพื�อ
รวบรวมรายชื�อผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 แห่ง พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

 
บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2559 ในวนัและเวลาและ

สถานที�ที�กาํหนด โดยบริษทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวตั-งแต่เวลา 11.30 น. 
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อนึ�ง  หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั-งบุคคลอื�นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั- งนี-  
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 7 พร้อมหลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วม
ประชุมต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุม รายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 8 และเพื�อให้การลงทะเบียนเพื�อเขา้
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ�งขึ-น โปรดนาํหนังสือที�ระบุชื�อผูถื้อหุ้นไวแ้ละมีบาร์โคดกาํกบัมา
แสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย นอกจากนี-  ท่านผูถื้อหุน้สามารถขอรับรายงานประจาํปีแบบรูปเล่มไดโ้ดย
ใชแ้บบฟอร์มตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 11 
 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
กรุงเทพมหานคร วนัที� 16 มีนาคม 2559 
โดยมติของคณะกรรมการ 
 
 
       
            
นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ     นายซิกมนัต์ สตรอม 
กรรมการ       กรรมการ 
 
หมายเหตุ  หากท่านผูถ้ือหุ้นไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุม และประสงค์จะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บ
มอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานต่างๆ มาที�บริษทัฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย      
1 วนั โดยใส่ซองตอบรับที�แนบมาพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 7 
 
 




