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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 

 
11 มิถุนายน 2563 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 
เรียน ผูถ้ือหุน้บริษทัฯ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย : 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2562 

2. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code 
3. รายนามและประวติัของบุคคลที่ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 2563 
4. รายนามและประวติัของบุคคลที่ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่

ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
5. ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย 
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะของ       

ผูถ้ือหุน้ พร้อมซองตอบรับ 
7. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุม 
8. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เฉพาะที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ 
9. แผนที่สถานที่จดัประชุมผูถ้ือหุน้ 
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 
11.  การใชร้หสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 

12.  มาตรการในการเขา้ร่วมการประชุมภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) 

13. แบบฟอร์มค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 
 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดมี้มติให้จดัประชุม
สามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมิตรทาวน์ฮอลล์ 1 ชั้น 5 ศูนยก์ารค้า        
สามย่านมิตรทาวน์ เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2562 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามญัผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ไดจ้ัดข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 ซ่ึง
บริษัทฯ ได้จัดท าและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.pmthoresenasia.com และไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวมาพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู ้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการ
ประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

การลงมติ : วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี  ส้ินสุดวัน ท่ี             
31 ธนัวาคม 2562 และรายงานประจ าปี 2562 ใหผู้ถ้ือหุน้รับทราบ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าสมควรใหเ้สนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้รับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ
รายงานประจ าปี 2562 

การลงมติ : วาระน้ีเป็นเร่ืองเพื่อรับทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บังคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 44 ก  าหนดให้คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการท างบดุลและบญัชีก  าไร
ขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นในการ
ประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก  าไรขาดทุน และตอ้งจัด
ใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

  งบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้ งรายงาน
ของผู ้สอบบัญ ชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี  2562 ตามส่ิงท่ี ส่งมาด้วย 2              
ซ่ึงงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
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ขอ้มูลการเงินเปรียบเทียบ (บาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปี  
ส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2562 

ส าหรับปี  
ส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2561 

ส าหรับปี  
ส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2562 

ส าหรับปี  
ส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2561 
สินทรัพยร์วม 2,027,385,855 2,121,224,879 1,184,443,310 1,181,567,654 
หน้ีสินรวม 608,162,345 610,594,326 14,508,736 15,162,579 
ส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 1,419,223,510 1,510,630,553 1,169,934,574 1,166,405,075 
รายไดร้วม 2,882,692,665 2,779,236,404 - - 
ก าไรสุทธิ  44,089,956 37,679,253 54,171,200 50,288,618 
มูลค่าหุน้ที่เรียกช าระแลว้ 1,012,000,000 1,012,000,000 1,012,000,000 1,012,000,000 
อตัราส่วนก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.44 0.37 0.54 0.50 

ความเห็นคณะกรรมการ : งบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ          
ไดผ้่านการตรวจสอบจากผู ้สอบบญัชีแลว้ โดยผูส้อบบัญชีไดแ้สดงความเห็นต่อ   
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควร         
ในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ 

การลงมติ : วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพิ่มเติม และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามทีพ่ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก  าหนดให้บริษทั
จ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น ประกอบกบับริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได ้
แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบั
แผนการลงทุน และปัจจัยที่ เกี่ยวข้องอื่นๆ  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจะ
พิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว เพื่อให้เป็นไป
ตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต ความตอ้งการใชเ้งินลงทุน 
และปัจจยัดา้นอื่นๆ ที่เห็นสมควร 

  จากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562     
บริษทัฯ มีก  าไรสุทธิทั้งส้ินจ านวน 44.1 ลา้นบาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีก  าไรสุทธิทั้ งส้ิน
จ านวน 54.2 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ มีหนา้ที่ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึง
ไว้เป็นทุนส ารองเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี               
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หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้ น บริษัทฯ จึงได้จัดสรรทุนส ารองตาม
กฎหมายเป็นเงินจ านวน 2,710,000 บาท 

  คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัที่ 16 เมษายน 2563 ได้
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ซ่ึงเป็นอัตรา
เดียวกนักบัอตัราที่จะเสนอขออนุมติัจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 ที่ได้
ก  าหนดไว้เดิมเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2563) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้ งส้ินจ านวน 
50,600,000 บาท ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2562 
และจากก าไรสะสม แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพื่อลดผลกระทบที่
อาจจะเกิดข้ึนกับผู ้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 
ออกไป ซ่ึงบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู ้ถือหุ้นแล้วเม่ือวันที่           
12 พฤษภาคม 2563   

  ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
โดยขอ้มูลอตัราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 เปรียบเทียบกบัปี 2561 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2561 
1. ก  าไรสุทธิตามงบการเงินรวม 44,089,956 บาท 37,679,253 บาท 
บวกกลบั(หกั) ขาดทุน(ก  าไร)จากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 8,137,150 บาท 834,432 บาท 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับการค านวณการจ่ายเงินปันผลตามนโยบาย 52,227,106 บาท 38,513,685 บาท 
2. จ านวนหุน้ช าระแลว้ 101,200,000 หุน้ 101,200,000 หุน้ 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้  0.50 บาท 0.50 บาท 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ทั้งปี) 50,600,000 บาท 50,600,000 บาท 
5. อตัราการจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 96.9 ประมาณร้อยละ 131.4 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 
2562 และจากก าไรสะสม ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน
จ านวน 50,600,000 บาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้แลว้
เม่ือวนัที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดังนั้ น คณะกรรมการจึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น
พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพิ่มเติมอีก เน่ืองจากคณะกรรมการ
ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ไปใน
จ านวนเดียวกนันั้นแลว้ 

การลงมติ : วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และก าหนดค่าสอบบัญชี 
  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 44 ซ่ึงก  าหนดใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดค่าสอบบัญชีทุกปีนั้ น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ ง
ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 โดยเสนอให้แต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 
3636) และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4323)     
และ/หรือ นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  6669) จาก         
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด โดยให้ผู ้สอบบัญชีท่านใดท่านหน่ึงมี
อ  านาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษทัฯ เป็นผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และขอ
อนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจ านวน 1,881,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอื่นๆ) 
ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบัของปีที่แลว้ 

  ขอ้มูลค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบ 

 งบการเงินปี 2563 งบการเงินปี 2562 
ค่าสอบบญัชี 1,881,000 บาท 1,881,000 บาท 

 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้ งผูส้อบบญัชีจาก
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั โดยมีรายนามของผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

1.  นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 
2.  นายวีระชยั รัตนจรัสกุล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 
3.     นายวชัระ ภทัรพิทกัษ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 
 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ ของรอบปีบญัชี 2561) 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย
ใหผู้ส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมีอ  านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และก าหนดเงินค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบญัชี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวน 1,881,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้าย
อื่นๆ) ซ่ึ งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่แล้ว  ทั้ งน้ี  ผู ้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ี เสนอ      
ข้างต้นนั้ นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู ้บริหาร/           
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ทั้งน้ี รายนามและ
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ประวติัของบุคคลที่ไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

โดยในปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าบริการอืน่ (non-audit fee) ของผูส้อบบญัชี
เกี่ยวกบัการก าหนดราคาโอน (Transfer Pricing) จ านวน 330,908 บาท บริษทั พีเอ็ม 
โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี  แอลที ดี มีค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษี จ  านวน     
110,492 บาท โดยบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยที่มีสาระส าคญัในต่างประเทศของบริษทัฯ ส าหรับรอบ  
ปีบญัชี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดว้ย คือ บริษทั บาคองโค จ ากดั 

การลงมติ : วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 19 ก  าหนดไวว้่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออก
จากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู ้ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไดรั้บเลือกตั้งเขา้เป็นกรรมการอีกกไ็ด ้ในปีน้ีกรรมการ
ท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมสามญั
ผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 น้ี  

1.  รองศาสตราจารย ์ดร.สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ  
2. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  กรรมการ 
3. นายรพี ม่วงนนท ์   กรรมการอิสระ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและระมดัระวงัแลว้มีความเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ือหุ้น
สมควรเลือกตั้ งบุคคลตามท่ีเสนอข้างต้นกลับเข้าด  ารงต าแหน่งกรรมการอีก        
วาระหน่ึง โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วนัที่
ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 (รายละเอียดเกี่ยวกบั อาย ุสัดส่วนการถือหุน้ใน
บริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4)  
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การลงมติ : วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563  
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : เพื่อขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ

บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 อีกทั้งเพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ 
สอดคลอ้งกบัภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ไดรั้บมอบหมาย และเป็นไปตามแนว
ปฏิบัติที่ ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณา
ก าหนดการจ่ายค่ าตอบแทนส าห รับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย              
เป็นวงเงินไม่เกินจ านวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้แก่
กรรมการทั้งคณะโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจจดัสรรเงิน
ค่าตอบแทนประจ าปี 2563 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม 
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุม  

 

วาระที่ 8 พิจารณากิจการอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

บริษทัฯ ก  าหนดใหว้นัที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นวนัก าหนดสิทธิผูถ้ือหุน้ (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563   

 
อน่ึง ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 ของภาครัฐเพื่อความปลอดภยัต่อสุขอนามยั และลดโอกาสและความเส่ียงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 
จึงท าให้ตอ้งจัดที่นั่งโดยเวน้ระยะห่างทางสังคม ส่งผลให้ห้องประชุมสามารถรองรับผู ้เขา้ร่วมประชุมไดจ้ านวนจ ากัด      
ไม่เกินจ านวน 100 ท่ีนัง่ บริษทัฯ จึงขอเสนอใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยโปรดกรอกรายละเอียด
และลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวใส่ซองตอบรับตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6 มาที่
บริษทัฯ ภายในวนัศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 
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กรณีท่านผูถ้ือหุน้ประสงค์จะสอบถามในเร่ืองระเบียบวาระการประชุมขา้งตน้ บริษทัฯ ขอความกรุณาใหท้่านส่ง
ค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ือหุ้นตามแบบฟอร์มและช่องทางตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 13 โดยส่งมาที่บริษทัฯ ภายในวนั
ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 และเพื่อสุขอนามยัของส่วนรวม บริษทัฯ จะไม่จดัไมโครโฟนส าหรับการซักถามแต่จะขอให้       
ผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะเขียนค าถามลงในแบบฟอร์ม และบริษทัฯ จะตอบค าถามในห้องประชุมเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวกบั
วาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น 

 
เพื่อใหก้ารลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุมผูถ้ือหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน โปรดน าหนงัสือท่ีระบุช่ือ

ผูถ้ือหุน้ไวแ้ละมีบาร์โคด้ก  ากบัมาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 
 
บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผูถ้ือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันและเวลาและ

สถานท่ีท่ีก  าหนด โดยบริษทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวตั้งแต่เวลา 11.30 น. และขอความร่วมมือ
จากทุกท่านโปรดกรุณาปฏิบติัตามมาตรการในการเขา้ร่วมการประชุมภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12 อยา่งเคร่งครัด 

 
บริษทัฯ หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าจะไดรั้บความเขา้ใจและความร่วมมือดว้ยดีในการประชุมภายใตส้ถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงอาจท าให้ท่านผูถ้ือหุ้นไม่ไดรั้บความสะดวก และขอขอบพระคุณ    
ท่านผูถ้ือหุน้เป็นอยา่งสูง มา ณ โอกาสน้ี 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
โดยมติของคณะกรรมการ 
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           นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ     นายซิกมนัต ์สตรอม 
                  กรรมการ                             กรรมการ 
 
 
 


