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PM THORESEN ASIA HOLDINGS PLC. 
    26/26-27 Orakarn Building, 8th Floor, Soi Chidlom, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 

REG. NO. 0107557000021 

 
26 กุมภาพนัธ์ 2561 

 

เรื�อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 
เรียน ผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 
สิ�งที�ส่งมาดว้ย : 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 24 เมษายน 2560 

2. รายงานประจาํปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM 
3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที�เสนอจ่ายเทียบกับกําไรสุทธิ และข้อมูลการ        

เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 
4. รายนามและประวติัของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการที�

ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
5. ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 
6. ขอ้มูลการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ 
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที�เสนอให้เป็นผูร้ับมอบฉันทะของ       

ผูถื้อหุ้น พร้อมซองตอบรับ 
8. หนงัสือแจง้รายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุม 
9. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
10. แผนที�สถานที�จดัประชุมผูถื้อหุ้น 
11.  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปีแบบรูปเล่ม 

 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิJงส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดมี้มติให้จดัประชุม
สามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2561 ในวนัที� 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโลตสั ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติP  เลขที� 
60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนีJ  
 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 24 เมษายน 2560 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ไดจ้ดัขึJนเมื�อวนัที� 24 เมษายน 2560 ซึ� ง
บริษัทฯ ได้จัดทําและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.pmthoresenasia.com และไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวมาพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุมครัJ งนีJ  รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าที�ประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการ
ประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

การลงมติ : วาระนีJ ต้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ� งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2560 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื�อรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สําหรับรอบปีบญัชี สิJนสุดวนัที� 31 
ธนัวาคม 2560 และรายงานประจาํปี 2560 ใหผู้ถ้ือหุ้นรับทราบ ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่สมควรใหเ้สนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการ
ดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชี สิJนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ
รายงานประจาํปี 2560 

การลงมติ : วาระนีJ เป็นเรื�องเพื�อรับทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

วาระที� 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิ4นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 44 กาํหนดให้คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการทาํงบดุลและบญัชีกาํไร
ขาดทุน ณ วนัสิJนสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ เสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ในการ
ประชุมสามญัประจาํปีเพื�อพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน และตอ้งจดั
ใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

  งบการเงินของบริษทัฯ สําหรับปีสิJนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทัJงรายงาน
ของผูส้อบบญัชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2560 ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 ซึ� งงบ
การเงินดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ สรุปสาระสาํคญั ดงันีJ  

ขอ้มูลการเงินเปรียบเทียบ (บาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปี  

สิ4นสุด 

31 ธันวาคม 2560 

สําหรับปี  

สิ4นสุด 

31 ธันวาคม 2559 

สําหรับปี  

สิ4นสุด 

31 ธันวาคม 2560 

สําหรับปี  

สิ4นสุด 

31 ธันวาคม 2559 

สินทรัพยร์วม 2,006,708,771 2,012,085,166 1,233,098,084 1,238,232,966 
หนีJ สินรวม 439,975,415 323,511,934 15,781,627 15,950,415 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,566,733,356 1,688,573,232 1,217,316,457 1,222,282,551 
รายไดร้วม 2,873,086,467 3,232,904,661 - - 
กาํไรสุทธิ  191,754,340 277,028,644 113,947,043 118,881,231 
มูลค่าหุน้ที�เรียกชาํระแลว้ 1,012,000,000 1,012,000,000 1,012,000,000 1,012,000,000 

อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.89 2.74 1.13 1.17 
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ความเห็นคณะกรรมการ : งบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปีสิJนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ของบริษทัฯ ไดผ้่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ ว่ามีความถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสําคญั
ตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อที�
ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�ออนุมติังบการเงินของบริษทัฯ สําหรับปีสิJนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
2560 ซึ�งผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ 
แลว้ 

การลงมติ : วาระนีJ ต้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ� งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฏหมายและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที�พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาํหนดให้บริษทั
จ่ายเงินปันผลจากเงินกาํไรเท่านัJน และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 54 กาํหนดว่า บริษทัฯ ตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรอง เป็นจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน
สาํรองนีJจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  ประกอบกบับริษทัฯ 
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบ
การเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได ้แต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงั
ไม่เกิดขึJ นจริง ทัJงนีJ  ขึJ นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที� เกี�ยวข้องอื�นๆ โดย
คณะกรรมการบริษทัฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผล
เป็นครัJ งคราว เพื�อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต 
ความตอ้งการใชเ้งินลงทุน และปัจจยัดา้นอื�นๆ ที�เห็นสมควร 

  จากงบการเงินรวมของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี สิJนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิทัJงสิJนจาํนวน 191.8 ลา้นบาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับรอบปีบญัชี สิJนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีกําไรสุทธิทัJงสิJน
จาํนวน 113.9 ลา้นบาท  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นดงันีJ  

ก) ที�ประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายเป็นเงิน
จาํนวน 5,698,000 บาท 

ข) ที�ประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบปีบญัชีสิJนสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัJงสิJน
จาํนวน 101,200,000 บาท โดยกาํหนดวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้น (Record Date) 
สาํหรับสิทธิรับเงินปันผล ณ วนัที� 14 มีนาคม 2561 และกาํหนดจ่ายเงินปันผล
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ในวนัที� 18 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3 ทัJงนีJ  สิทธิ
ในการรับเงินปันผลดงักล่าวขึJนอยูก่บัการอนุมติัจากที�ประชุมผูถ้ือหุ้น 

การลงมติ : วาระนีJ ต้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ� งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั4งผู้สอบบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี สิ4นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 และกําหนดค่าสอบบัญชี 
  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 44 ซึ� งกาํหนดให้ที�ประชุมผูถ้ือหุ้นแต่งตัJงผูส้อบบญัชีและ
กาํหนดค่าสอบบญัชีทุกปีนัJน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้แต่งตัJ ง
ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํรอบปีบญัชี สิJนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 
2561 โดยเสนอให้แต่งตัJง นายวีระชยั รัตนจรัสกุล (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 
4323)  นายวชัระ ภทัรพิทกัษ์ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 6669) และนายบณัฑิต 
ตัJงภากรณ์ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 8509) จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บญัชี จาํกัด โดยให้ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหนึ� งมีอาํนาจตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ เป็นผูส้อบบญัชี
ประจาํรอบปีบญัชี สิJนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และขออนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีจาํนวน 1,881,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอื�นๆ) ซึ� งเพิ�มขึJนจาํนวน 71,865 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.97 

  ขอ้มูลค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบ 

 งบการเงินปี 2561 งบการเงินปี 2560 

ค่าสอบบญัชี 1,881,000 บาท 1,809,135 บาท 
 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัแต่งตัJงผูส้อบบญัชีจาก
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั โดยมีรายนามของผูส้อบบญัชี ดงันีJ  

1.  นายวีระชยั รัตนจรัสกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4323 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัฯ) 
 
2.  นายวชัระ ภทัรพทิกัษ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 6669 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัฯ) 
 
3.  นายบณัฑิต ตัJงภากรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 8509 
 (เป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัฯ ระหว่างรอบปีบญัชี 2557-2559 ) 
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เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับรอบปีบญัชีสิJนสุด 31 ธันวาคม 2561 โดยให้
ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหนึ� งมีอาํนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ และงบการเงินรวม และกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีประจาํรอบปีบญัชี 
สิJนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 เป็นจาํนวน 1,881,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย
อื�นๆ) ซึ�งเป็นอตัราที�เพิ�มขึJนร้อยละ 3.97 ทัJงนีJ  ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอขา้งตน้
นัJนไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

โดยในปี 2560 บริษทัฯไม่มีค่าบริการอื�น (non-audit fee) ของผูส้อบบญัชี และ
บริษทัย่อย คือบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี มีค่าที�ปรึกษา
ทางดา้นภาษี จาํนวน 191,603 บาท บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดร้ับ
การแต่งตัJงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยที�มีสาระสาํคญัในต่างประเทศของบริษทัฯ 
สาํหรับรอบปีบญัชี 2561 สิJนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ย คือ บริษทั บาคองโค 
จาํกดั  

การลงมติ : วาระนีJ ต้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ� งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมัติเลอืกตั4งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 19 กาํหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัJ ง ให้กรรมการออก
จากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจาํนวนที�ใกลที้�สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจาก
ตาํแหน่งตามวาระนัJน อาจจะไดรั้บเลือกตัJงเขา้เป็นกรรมการอีกก็ได ้ในปีนีJกรรมการ
ที�มีรายชื�อดงัต่อไปนีJจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 นีJ   

1.  นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ   กรรมการ  
2. นายรพี ม่วงนนท ์   กรรมการอิสระ 
3. นายซิกมนัต ์สตรอม   กรรมการ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนแลว้เห็นว่า ที�ประชุมผูถื้อหุ้นสมควรเลือกตัJงบุคคลตามที�เสนอ
ขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ� ง โดยผูที้�ไดรั้บเลือกตัJงทุกคนจะ
มีผลในการเป็นกรรมการนับตัJ งแต่วนัที�ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 
(รายละเอียดเกี�ยวกบั อาย ุสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
การทาํงาน การเป็นกรรมการในบริษทัอื�น ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 4)  
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การลงมติ : วาระนีJ ต้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ� งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 7 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2561 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : เพื�อขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 อีกทัJงเพื�อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ 
สอดคลอ้งกบัภาระหน้าที�ความรับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมาย และเป็นไปตามแนว
ปฏิบัติ ที� ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
กาํหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบีJยประชุมสําหรับคณะกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย เป็นวงเงินไม่เกินจาํนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)      
เพื�อจดัสรรใหแ้ก่กรรมการทัJงคณะ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้
อาํนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนรายเดือนและเบีJ ยประชุมประจําปี 2561 ให้แก่
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 5 

การลงมติ : วาระนีJตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียง
ทัJงหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม  

 

วาระที� 8 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคบับริษัทฯ ข้อ 34 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : เพื�อใหข้อ้บงัคบัของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
2535 มาตรา 100 ที�แกไ้ขเพิ�มเติมโดยคาํสั�งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที� 
21/2560 เรื�อง การแก้ไขเพิ�มเติมกฏหมายเพื�ออาํนวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
และอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 34 ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที�แก้ไขเพิ�มเติมโดยคาํสั�งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที� 21/2560 เรื�อง การแก้ไขเพิ�มเติมกฏหมายเพื�ออาํนวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 6 โดยรายละเอียดของ
ขอ้บงัคบัในส่วนที�มิไดมี้การเสนอขอแกไ้ขเพิ�มเติมให้คงไวต้ามเดิม 

  ทัJงนีJ  ในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคับของบริษัทฯ ที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์บริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้บุคคลที�คณะกรรมการบริษทัฯ หรือ 
กรรมการผูจ้ ัดการมอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการแก้ไขและเพิ�มเติม
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ถ้อยคําในข้อบงัคับฉบบัแก้ไขเพิ�มเติมในกรณีที�นายทะเบียนมีคําสั�งและ/หรือ
แนะนาํให้แก้ไขถ้อยคาํบางประการในเอกสารดงักล่าว ทัJงนีJ  เพื�อให้เป็นไปตาม
คาํสั�งของนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดั โดยที�ไม่กระทบต่อสาระสาํคญัของการ
แกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ ตามที�เสนอขา้งตน้ 

การลงมติ : วาระนีJตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียง
ทัJงหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที� 9 พิจารณากิจการอื�น ๆ (ถ้ามี) 

 

บริษทัฯ กาํหนดให้วนัที� 14 มีนาคม 2561 เป็นวนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561   

 

บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2561 ในวนัและเวลาและ
สถานที�ที�กาํหนด โดยบริษทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวตัJงแต่เวลา 11.30 น. 
 

อนึ�ง  หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัJงบุคคลอื�นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัJ งนีJ  
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 7 พร้อมหลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วม
ประชุมต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุม รายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 8 และเพื�อให้การลงทะเบียนเพื�อเขา้
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ�งขึJน โปรดนาํหนังสือที�ระบุชื�อผูถื้อหุ้นไวแ้ละมีบาร์โคดกาํกบัมา
แสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย นอกจากนีJ  ท่านผูถื้อหุน้สามารถขอรับรายงานประจาํปีแบบรูปเล่มไดโ้ดย
ใชแ้บบฟอร์มตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 11 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
โดยมติของคณะกรรมการ 
 
 
       
             
นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ     นายซิกมนัต์ สตรอม 
กรรมการ       กรรมการ 
 
หมายเหตุ  หากท่านผูถ้ือหุ้นไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุม และประสงค์จะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บ
มอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานต่างๆ มาที�บริษทัฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย      
1 วนั โดยใส่ซองตอบรับที�แนบมาพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 7 
 
 


