วันที่ 30 มีนาคม 2559
เรือ่ ง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)
2. รายงานประจําปี ซึง่ ประกอบด้วยผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2558 และสําเนางบ
การเงินของบริษทั สําหรับรอบปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในรูปแบบ CD-ROM
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2,3 และ 4)
3. ข้อมูลของผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชือ่ เป็ นกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วม
ประชุม
6. ข้อบังคับของบริษทั เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการออกเสียงลงคะแนน
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. รายละเอียดกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
9. แผนทีส่ ถานทีป่ ระชุม
ด้วยบริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) ได้มมี ติในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ครัง้ ที่ 1/2559 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2559 ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องเมจิก 3 ชัน้ 2
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2558 ของบริษทั ได้ถูกจัดขึ้น
เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2558 โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมซึง่ ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง
ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 1
จํานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิ จารณารายงานรับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
สรุปผลการดําเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยในรอบปีบญ
ั ชีสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีผ่ า่ นมา บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวมจํานวน 304,895,836.85
บาท และมีกาํ ไรสุทธิรวม 68,381,330.54 บาท รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษทั และ
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บริษทั ย่อย ปรากฏตามรายงานประจําปี ซึง่ ส่งมาในรูปของซีด-ี รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 2
จํานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ:
รับทราบ
วาระที่ 3

วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ

เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู้ อื หุน้

พิ จ ารณาและอนุ ม ตั ิ ง บการเงิ น รวมของบริ ษัท สํา หรับ รอบปี บัญ ชี สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารทํางบการเงินรวมของบริษทั
สําหรับรอบปี บญ
ั ชีส้นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตได้ตรวจสอบ
รับรองแล้ว เพื่อนํ าเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ใิ นการประชุมสามัญประจําปี ตามที่
มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนด (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่
2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินรวม
ของบริษทั สําหรับรอบปีบญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 2
จํานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิ จ ารณาและอนุ ม ตั ิ ก ารงดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลสํา หรับ ผลการดํา เนิ นงานสิ้ น สุด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115
กําหนดให้บริษทั จ่ายเงินปนั ผลจากเงินกําไรเท่านัน้ และห้ามจ่ายเงินปนั ผลในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ภายหลังหักสํารองตามกฎหมาย ทัง้ นี้ อัตราการจ่ายเงิน
ปนั ผลดัง กล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไว้ข้างต้นขึ้น อยู่กบั ผลการดําเนิ น งาน ฐานะ
การเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน การลงทุนเพิม่ เติม
การขยายธุ ร กิจ เงื่อ นไขและข้อ จํ า กัด ตามที่กํ า หนดไว้ใ นสัญ ญาเงิน กู้ย ืม และป จั จัย อื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้องในการบริหารงานตามทีค่ ณะกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เห็นสมควร
จากผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปีบญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั และ
บริษทั ย่อยมีรายได้รวมจํานวน 304,895,836.85 บาท แต่ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้
22,668,719.00 บาท และมีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสมรวมจํานวน 42,381,722.74 บาท
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ดังนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปนั ผล สําหรับผลการดําเนินงาน
ในรอบปี 2558 เนื่องจากผลประกอบการของบริษทั มีผลขาดทุนสะสม
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั กิ ารงดจ่ายเงิน
ปนั ผล สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปีบญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จํานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิ จารณาและอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18 กําหนดว่าในการประชุมผูถ้ อื หุน้
สามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการคิดเป็ นจํานวนหนึ่งในสาม หรือจํานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม จะต้องออกจากตําแหน่ ง กรรมการที่จะออกจากตําแหน่ งในปี แรก และปี ท่สี องภายหลังจด
ทะเบียนบริษทั ให้ใช้วธิ จี บั สลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตําแหน่ งนานทีส่ ุดเป็ น
ผูอ้ อกจากตําแหน่ ง ซึ่งการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ในครัง้ นี้เป็ นการประชุมปี ท่สี อง
ของบริษทั ภายหลังทีบ่ ริษทั จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจํากัด ซึง่ กรรมการทีต่ อ้ งออก
จากตําแหน่งกรรมการของบริษทั ตามทีจ่ บั สลากได้มรี ายชือ่ ดังต่อไปนี้
1. นายธันวา ธีระวิทยเลิศ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจติ รกุล
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ
3. นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร *
กรรมการ/กรรมการบริหาร
*นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการแล้วตัง้ แต่เมือ่ วันที่ 1
มกราคม 2559 แต่บริษทั ยังไม่ได้แต่งตัง้ บุคคลใดเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการของบริษทั มิได้ผ่านขัน้ ตอน
ของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษทั ยังไม่ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา แต่เป็ นการสรรหา
โดยการพิจารณาร่วมกันของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั โดยคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามที่
กฎหมายบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายชือ่ บุคคลดังต่อไปนี้ ซึง่ เป็ นกรรมการทีต่ อ้ ง
ออกจากตําแหน่งตามวาระเพือ่ ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง
1. นายธันวา ธีระวิทยเลิศ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจติ รกุล
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายปฐมพล สาวทรัพย์
กรรมการ/กรรมการบริหาร
และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้
นาย
ปฐมพล สาวทรัพย์ ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร ซึง่ เป็น
กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ
3

รายละเอียดประวัตขิ องบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 3 และคุณสมบัตขิ อง
กรรมการอิส ระของบริษัท เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ท่ีค ณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ น กํ า หนด
(รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามรายงานประจําปี ภายใต้หวั ข้อเรื่องการจัดการและ
การกํากับดูแลกิจการ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 3)
ข้อมูลการถือหุน้ ของกรรมการทีเ่ สนอชือ่ ในครัง้ นี้ (ข้อมูลการถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
จํานวนหุ้น

สิ ทธิ ในการออก
เสียง

1. นายธันวา ธีระวิทยเลิศ

58,000

58,000

2. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจติ รกุล

158,079

158,079

-

-

รายชื่อผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ

3. นายปฐมพล สาวทรัพย์

จํานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิ จารณาและอนุมตั ิ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
บริษทั ไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพือ่ ทํา
หน้าทีใ่ นการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ทป่ี ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ได้
ร่วมกันพิจารณากําหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษทั ในปี ทผ่ี ่านมา การปฏิบตั งิ าน
และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษทั หรือ
ใกล้เคียงกับบริษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั กิ ารกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 (ซึง่ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร) ในรูปของเบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนรายปี และโบนัส
กรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนรายปี
ค่าตอบแทน/ตําแหน่ ง

เบีย้ ประชุม (บาท/ครัง้ ) ค่าตอบแทนรายปี (บาท)

ประธานกรรมการ

20,000

1,440,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

780,000

-

780,000

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

10,000

600,000

กรรมการ

10,000

540,000

-

540,000

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร
4

หมายเหตุ
1. กรรมการทีด่ าํ รงตําแหน่งหลายตําแหน่งในบริษทั เดียวกัน ให้รบั ค่าตอบแทนในตําแหน่งสูงสุดตําแหน่งเดียว
เท่านัน้
2. กรรมการจะได้รบั เบีย้ ประชุม 4 ครัง้ ต่อปีเท่านัน้ การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครัง้ ทีบ่ ริษทั กําหนด กรรมการ
จะไม่ได้รบั เบีย้ ประชุมแต่อย่างใด
3. กรรมการตรวจสอบจะได้รบั ค่าตอบแทนรายปีตามทีก่ าํ หนด และเบีย้ ประชุมในการเข้าร่วมประชุมกรรมการ
บริษทั เท่านัน้
4. กรรมการบริห ารที่ไ ด้ ร ับ ค่ า ตอบแทนในฐานะพนั ก งานของบริษัท จะไม่ ไ ด้ ร ับ ค่ า ตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริหารอีก

2. โบนัสกรรมการ
ในกรณีทบ่ี ริษทั มีกาํ ไรจากผลการดําเนินงานจะจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท
โดยกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนจะได้รบั โบนัสจากตําแหน่งเดียวทีอ่ ตั ราทีส่ งู ทีส่ ดุ
เท่านัน้ และกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั จะไม่ได้รบั เงินโบนัสกรรมการ
ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้ นี้คณะกรรมการได้พจิ ารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
โดยคณะกรมการชุดย่อยดังกล่าวจะได้รบั ค่าตอบแทนตามรายละเอียดทีก่ าํ หนดข้างต้นเท่านัน้
ส่วนรายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ปรากฏตามรายงานประจําปี ภายใต้หวั ข้อ
เรือ่ งการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 และปี 2558
เบีย้ ประชุม
ตําแหน่ ง/องค์ประกอบค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรายปี

ปี 2559
(ปี ที่เสนอ)

ปี 2558

ปี 2559
(ปี ที่เสนอ)

ปี 2558

ประธานกรรมการ

20,000

20,000

1,440,000

1,440,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

20,000

780,000

780,000

-

-

780,000

780,000

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

10,000

10,000

600,000

600,000

กรรมการ

10,000

10,000

540,000

540,000

-

-

540,000

540,000

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร
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วาระที่ 7

จํานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ.2530 มาตรา 90
พิ จารณาและอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
กําหนดให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ใน
การแต่งตัง้ สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 39/2548 เรื่อง
หลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีก ารรายงานการเปิ ด เผยข้อ มูล เกี่ย วกับ ฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กําหนดให้บริษทั จัดให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบ
บัญชี หากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั หิ น้าทีม่ าแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่
จําเป็ นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ใน
สํานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ได้มคี วามเห็นว่าสมควรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต นาง
สุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั
รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5599 และหรือ นางสาวสภาภรณ์ มังจิ
่ ตร ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด เป็นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั สําหรับปี 2559 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน ไม่เกิน 1,100,000 บาทต่อปี
โดยไม่รวมค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี

รอบปี บัญชี 2558

รอบปี บัญชี 2557

940,000

770,000

-

-

1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่น ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้
นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พล
หิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5599 และหรือ นางสาวสภาภรณ์ มังจิ
่ ตร ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั สําหรับปี 2559 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน ไม่เกิน 1,100,000 บาทต่อปี โดย
ไม่รวมค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ทัง้ นี้ ผู้ส อบบัญ ชีต ามรายชื่อ ที่เ สนอข้า งต้น ไม่ ม ีค วามสัม พัน ธ์แ ละไม่ ม ีส่ ว นได้เ สีย กับ บริษัท
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จํานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
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พิ จารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพือ่ ขอเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว ผูถ้ อื
หุน้ ท่านใดประสงค์ทจ่ี ะแต่งตัง้ บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้
นี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อ
บริษทั ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วน ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติซ่งึ แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ
แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 สามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถ้ อื หุน้ ได้
อนึ่ง บริษทั ได้กาํ หนดให้วนั ที่ 17 มีนาคม 2559 เป็ นวันกําหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมี
สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 (Record Date) และกําหนดวันปิดสมุดทะเบียน
เพือ่ รวบรวมรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็ นวันที่ 18 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจติ รกุล)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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