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24 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
เรียน ผูถื้อหุน้บริษทัฯ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย : 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 

2. รายงานประจาํปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM 
3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายเทียบกับกําไรสุทธิ และข้อมูลการ        

เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 
4. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี

ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
5. ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระท่ีเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะของ       

ผูถื้อหุน้ พร้อมซองตอบรับ 
7. หนงัสือแจง้รายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุม 
8. ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
10.  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปีแบบรูปเล่ม 

 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดมี้มติให้จดัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งโลตสั ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 
60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซ่ึงประชุมเมือ่วันที ่25 เมษายน 2559 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ซ่ึง
บริษัทฯ  ได้จัดทําและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.pmthoresenasia.com และไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวมาพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการ
ประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

การลงมต ิ : วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : เพ่ือรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สําหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 และรายงานประจาํปี 2559 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่สมควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ สําหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ
รายงานประจาํปี 2559 

การลงมต ิ : วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือรับทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559  
 

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

  งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2559 
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

ขอ้มูลการเงินเปรียบเทียบ (บาท) 

รายการ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

สําหรับปี  
ส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2559 

สําหรับปี  
ส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2558 

สําหรับปี  
ส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2559 

สําหรับปี  
ส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2558 
สินทรัพยร์วม 2,012,085,166 1,961,625,182 1,238,232,966 1,232,071,960 
หน้ีสินรวม 323,511,934 423,145,607 15,950,415 15,326,754 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,688,573,232 1,538,479,575 1,222,282,551 1,216,745,206 
รายไดร้วม 3,232,904,661 3,307,625,800 - - 
กาํไรสุทธิ  277,028,644 232,990,542 118,881,231 118,622,620 
มูลค่าหุน้ท่ีเรียกชาํระแลว้ 1,012,000,000 1,012,000,000 1,012,000,000 1,012,000,000 
อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 2.74 2.36 1.17 1.20 
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ความเห็นคณะกรรมการ : งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559 ของบริษทัฯ ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดยผูส้อบ
บญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ ว่ามี
ความถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี ท่ี รับรองทั่วไป 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ืออนุมติังบแสดง
ฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 ซ่ึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ 
แลว้ 

การลงมต ิ : วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรเงนิสํารองตามกฏหมายและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559  
 

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 2559 
บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิทั้งส้ินจาํนวน 277 ลา้นบาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิทั้งส้ิน
จาํนวน 118.9 ลา้นบาท  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นดงัน้ี 

ก) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเป็นเงิน
จาํนวน 5,945,000 บาท 

ข) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ในอตัราหุน้ละ 1.17 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน
จาํนวน 118,404,000 บาท โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมี
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รายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2560 
โดยวนัดงักล่าวคือวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงิน  
ปันผล และกาํหนดให้วนัท่ี 14 มีนาคม 2560  เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น
เพ่ือการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ .  2535 (รวมทั้ ง ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พรบ . 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 
พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ทั้งน้ี สิทธิในการรับ
เงินปันผลดงักล่าวข้ึนอยูก่บัการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

การลงมต ิ : วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 
  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 44 ซ่ึงกาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
กาํหนดค่าสอบบญัชีทุกปีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ ง
ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 โดยเสนอใหแ้ต่งตั้ง นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3636) นายวีระชยั รัตนจรัสกุล (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323) และนางสาว    
พรทิพย ์ริมดุสิต (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565) จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จาํกดั โดยใหผู้ส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นผูส้อบบัญชี
ประจาํรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และขออนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีจาํนวน 1,809,135 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบั
ของรอบปีบญัชี 2559 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก
บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั โดยมีรายนามของผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

1. นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636  
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ ) 

 

2.  นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 
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3.  นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 
 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 โดยให้
ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ และงบการเงินรวม และกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีประจาํรอบปีบญัชี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจาํนวน 1,809,135 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ) ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบัของรอบปีบญัชี 2559 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ี
เสนอขา้งตน้นั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

โดยในปี 2559 บริษทัฯไม่มีค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) ของผูส้อบบญัชี และ
บริษทัยอ่ย คือบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี มีค่าท่ีปรึกษา
ทางดา้นภาษี จาํนวน 151, 296 บาท บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดรั้บ
การแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยท่ีมีสาระสาํคญัในต่างประเทศของบริษทัฯ 
สาํหรับรอบปีบญัชี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดว้ย คือ บริษทั บาคองโค 
จาํกดั  

การลงมต ิ : วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

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 อาจจะไดรั้บเลือกตั้งเขา้เป็นกรรมการอีกก็ได  ้  ในปีน้ี
กรรมการท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 น้ี  

1.  นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ   กรรมการ  
2. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง  กรรมการอิสระ 
3. นายสมพร จิตเป็นธม   กรรมการ 
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ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลตามท่ีเสนอ
ขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งทุกคนจะ
มีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วนัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 
(รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์
การทาํงาน การเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4)  

การลงมต ิ : วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2560 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  : เพ่ือให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ สอดคล้องกับภาระหน้าท่ีความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย และเป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดีของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทยในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
กาํหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมสําหรับคณะกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ย เป็นวงเงินไม่เกินจาํนวน 5,000,000 บาท (ห้าลา้นบาทถว้น) เพ่ือ
จดัสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้
อาํนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมประจําปี 2560 ให้แก่
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

การลงมต ิ : วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

 

วาระที ่8 พจิารณากจิการอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
 

บริษทัฯ กาํหนดใหว้นัท่ี 13 มีนาคม 2560 เป็นวนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 และวนัท่ี 14 มีนาคม 2560 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือ
รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 แห่ง พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

 

บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ในวนัและเวลาและ
สถานท่ีท่ีกาํหนด โดยบริษทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวตั้งแต่เวลา 11.30 น. 
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อน่ึง  หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี 
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 พร้อมหลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วม
ประชุมต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุม รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 และเพ่ือให้การลงทะเบียนเพ่ือเขา้
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน โปรดนาํหนังสือท่ีระบุช่ือผูถื้อหุ้นไวแ้ละมีบาร์โคดกาํกบัมา
แสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย นอกจากน้ี ท่านผูถื้อหุ้นสามารถขอรับรายงานประจาํปีแบบรูปเล่มไดโ้ดย
ใชแ้บบฟอร์มตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
โดยมติของคณะกรรมการ 
 
 
       
             
นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ     นายซิกมนัต ์สตรอม 
กรรมการ       กรรมการ 
 
หมายเหตุ  หากท่านผูถื้อหุ้นไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุม และประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผูรั้บ
มอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลกัฐานต่างๆ มาท่ีบริษทัฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย      
1 วนั โดยใส่ซองตอบรับท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 
 
 


