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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 

 
27 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 
เรียน ผูถื้อหุน้บริษทัฯ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย : 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 

2. รายงานประจาํปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM 
3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายเทียบกับกําไรสุทธิ และข้อมูลการ        

เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 
4. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี

ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
5. ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระท่ีเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะของ       

ผูถื้อหุน้ พร้อมซองตอบรับ 
7. หนงัสือแจง้รายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุม 
8. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
10.  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปีแบบรูปเล่ม 

 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดมี้มติให้จดัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งอโนมา 1 โรงแรมอโนมา แกรนด ์กรุงเทพ 
ถนนราชดาํริ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ซ่ึงประชุมเมือ่วันที ่23 เมษายน 2561 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ซ่ึง
บริษัทฯ  ได้จัดทําและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.pmthoresenasia.com และไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวมาพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการ
ประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

การลงมต ิ : วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2561 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : เพ่ือรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สําหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 และรายงานประจาํปี 2561 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่สมควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ สําหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ
รายงานประจาํปี 2561 

การลงมต ิ : วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือรับทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 44 กาํหนดให้คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการทาํงบดุลและบญัชีกาํไร
ขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการ
ประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน และตอ้งจดั
ใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

  งบการเงินของบริษทัฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงาน
ของผูส้อบบญัชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2561 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ซ่ึงงบ
การเงินดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

ขอ้มูลการเงินเปรียบเทียบ (บาท) 

รายการ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปี  
ส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2561 

สําหรับปี  
ส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2560 

สําหรับปี  
ส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2561 

สําหรับปี  
ส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2560 
สินทรัพยร์วม 2,121,224,879 2,006,708,771 1,181,567,654 1,233,098,084 
หน้ีสินรวม 610,594,326 439,975,415 15,162,579 15,781,627 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,510,630,553 1,566,733,356 1,166,405,075 1,217,316,457 
รายไดร้วม 2,779,236,404 2,873,086,467 - - 
กาํไรสุทธิ  37,679,253 191,754,340 50,288,618 113,947,043 
มูลค่าหุน้ท่ีเรียกชาํระแลว้ 1,012,000,000 1,012,000,000 1,012,000,000 1,012,000,000 
อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.37 1.89 0.50 1.13 
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ความเห็นคณะกรรมการ : งบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของบริษทัฯ ไดผ้า่น
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ ว่ามีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญั
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติังบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 ซ่ึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ 
แลว้ 

การลงมต ิ : วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรเงนิสํารองตามกฏหมายและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาํหนดให้บริษทั
จ่ายเงินปันผลจากเงินกาํไรเท่านั้น และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 54 กาํหนดว่า บริษทัฯ ตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรอง เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน
สาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  ประกอบกบับริษทัฯ 
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบ
การเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได ้แต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงั
ไม่เกิดข้ึนจริง ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ โดย
คณะกรรมการบริษทัฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผล
เป็นคร้ังคราว เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต 
ความตอ้งการใชเ้งินลงทุน และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร 

  จากงบการเงินรวมของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิทั้งส้ินจาํนวน 37.7 ลา้นบาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิทั้งส้ิน
จาํนวน 50.3 ลา้นบาท  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นดงัน้ี 

ก) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเป็นเงิน
จาํนวน 2,515,000 บาท 

ข) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน
จาํนวน 50,600,000 บาท โดยกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) 
สาํหรับสิทธิรับเงินปันผล ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 และกาํหนดจ่ายเงินปันผล
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ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ทั้งน้ี สิทธิใน
การรับเงินปันผลดงักล่าวข้ึนอยูก่บัการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

การลงมต ิ : วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 
  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 44 ซ่ึงกาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
กาํหนดค่าสอบบญัชีทุกปีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ ง
ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 โดยเสนอให้แต่งตั้ง นายวีระชยั รัตนจรัสกุล (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
4323) นายศักดา เกาทันฑ์ทอง (ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4628) นายวชัระ     
ภทัรพิทกัษ ์(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6669) และนายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ (ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8509) จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั โดยให้
ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ เป็นผูส้อบบญัชีประจาํรอบปีบญัชี ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และขออนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจาํนวน 1,881,000 
บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบัของปีท่ีแลว้ 

  ขอ้มูลค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบ 

 งบการเงนิปี 2562 งบการเงนิปี 2561 
ค่าสอบบญัชี 1,881,000 บาท 1,881,000 บาท 

 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก
บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั โดยมีรายนามของผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

1.  นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 
2.  นายศกัดา เกาทนัฑท์อง   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4628 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 
3.     นายวชัระ ภทัรพิทกัษ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6669 
 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ ของรอบปีบญัชี 2561) 
4.  นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8509 
 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ ระหวา่งรอบปีบญัชี 2557-2559 ) 
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เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2562 โดยให้
ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ และงบการเงินรวม และกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีประจาํรอบปีบญัชี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจาํนวน 1,881,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ) ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบัปีท่ีแลว้ ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้
นั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

โดยในปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) ของผูส้อบ
บญัชีเก่ียวกบัการกาํหนดราคาโอน (Transfer Pricing) จาํนวน 1,552,810 บาท 
บริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี มีค่าท่ีปรึกษาทางดา้นภาษี 
จาํนวน 114,987 บาท โดยบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยท่ีมีสาระสําคญัในต่างประเทศของบริษทัฯ 
สาํหรับรอบปีบญัชี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ย คือ บริษทั บาคองโค 
จาํกดั 

การลงมต ิ : วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัเิลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 19 กาํหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออก
จากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได  ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจาก
ตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไดรั้บเลือกตั้งเขา้เป็นกรรมการอีกกไ็ด ้ในปีน้ีกรรมการ
ท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 น้ี  

1.  นางสุวมิล มหากิจศิริ   กรรมการ  
2. พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน  กรรมการอิสระ 
3. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา  กรรมการ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลตามท่ีเสนอ
ขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งทุกคนจะ
มีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วนัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 
(รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์
การทาํงาน การเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4)  
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การลงมต ิ : วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2562  
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  : เพ่ือขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ

บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 อีกทั้งเพ่ือใหค้่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ 
สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย และเป็นไปตามแนว
ปฏิบัติ ท่ี ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
กําหนดการจ่ายค่ าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย              
เป็นวงเงินไม่เกินจํานวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพ่ือจัดสรรให้แก่
กรรมการทั้งคณะโดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจจดัสรรเงิน
ค่าตอบแทนประจาํปี 2562 ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม 
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

การลงมต ิ : วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

 

วาระที ่8 พจิารณากจิการอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
 

บริษทัฯ กาํหนดใหว้นัท่ี 14 มีนาคม 2562 เป็นวนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562   

 

บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ในวนัและเวลาและ
สถานท่ีท่ีกาํหนด โดยบริษทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวตั้งแต่เวลา 11.30 น. 
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อน่ึง  หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี 
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 พร้อมหลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วม
ประชุมต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุม รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 และเพ่ือให้การลงทะเบียนเพ่ือเขา้
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน โปรดนาํหนังสือท่ีระบุช่ือผูถื้อหุ้นไวแ้ละมีบาร์โคด้กาํกบัมา
แสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย นอกจากน้ี ท่านผูถื้อหุ้นสามารถขอรับรายงานประจาํปีแบบรูปเล่มไดโ้ดย
ใชแ้บบฟอร์มตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
โดยมติของคณะกรรมการ 
 
 
       
             
นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ     นายซิกมนัต ์สตรอม 
กรรมการ       กรรมการ 
 
หมายเหตุ  หากท่านผูถื้อหุ้นไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุม และประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผูรั้บ
มอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลกัฐานต่างๆ มาท่ีบริษทัฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย      
1 วนั โดยใส่ซองตอบรับท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 
 
 


