หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560

บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด(มหาชน)
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องเมจิก 3 ชัน้ 2
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วันที่ 30 มีนาคม 2560
เรือ่ ง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน(
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)
2. รายงานประจาปี ซึง่ ประกอบด้วยผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2559 และสาเนางบการเงิน
ของบริษทั สาหรับรอบปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 ธิเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริษทั เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการออกเสียงลงคะแนน
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. รายละเอียดกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
9. แผนทีส่ ถานทีป่ ระชุม
ด้วยบริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน( ได้มมี ติในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
1/2560 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ในวันที่ 26
เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องเมจิก 3 ชัน้ 2 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ข้อเท็จ จริงและเหตุผล: การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ของบริษัท ได้ถูกจัด ขึ้น เมื่อวัน ที่ 27
เมษายน 2559 โดยมีสาเนารายงานการประชุมซึง่ ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่ง
มาด้วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
จานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิ จารณารายงานรับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดาเนิน งานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ทีผ่ ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจานวน 672,397,342.34 บาท และมีกาไร
สุทธิรวม 259,970,292.03 บาท รายละเอียดผลการดาเนิน งานของบริษัท และบริษัทย่อย ปรากฏตาม
รายงานประจาปี ซึ่งส่งมาในรูปของซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย
ลาดับที่ 2(
1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานผลการดาเนินงาน
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2
จานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ: วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ
วาระที่ 3

พิ จารณาและอนุมตั ิ งบการเงิ นรวมของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารทางบการเงิน รวมของบริษทั สาหรับรอบปี บญ
ั ชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนาเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ใิ นการประชุมสามัญประจาปี ตามทีม่ าตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนด (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2(
ความเห็นของคณะกรรมการ:เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินรวมของ
บริษทั สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2
จานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิ จารณาและอนุมตั ิ การจ่ายเงิ นปันผลสาหรับผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดให้บริษทั
จ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และห้ามจ่ายเงินปั นผลในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ภายหลังหักสารองตามกฎหมาย ทัง้ นี้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
อาจเปลีย่ นแปลงไปจากทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้นขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความ
จาเป็ น ในการใช้เงิน ทุน หมุนเวีย นในการด าเนิ นงาน การลงทุน เพิ่ม เติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและ
ข้อ จ ากัด ตามที่ก าหนดไว้ ใ นสัญ ญาเงิน กู้ย ืม และปั จ จัย อื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งในการบริห ารงานตามที่
คณะกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เห็นสมควร
จากผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมี
รายได้รวมจานวน 672,397,342.34 บาท งบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้ 100,999,920.00 บาท และมี
ผลการด าเนิ น งานก าไรรวมจ านวน 70,100,391.46 บาท ดังนั น้ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษั ท จึง
เห็นสมควรให้จ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ:
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ
0.03 บาท (สามสตางค์ต่อหุน้ ( เป็ นจานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 12,036,000.00 ล้านบาท โดยบริษทั ได้มกี าร
จัดสรรทุนสารองตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ทัง้ นี้หากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ ได้กาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผล(Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชือ่ ตามมาตรา
2

225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุน้ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
จานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิ จารณาและอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กาหนดว่าในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ กรรมการคิดเป็ นจานวนหนึ่งในสาม หรือจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม จะต้อ งออก
จากตาแหน่ง กรรมการทีจ่ ะออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั ให้ใช้วธิ จี บั
สลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง ซึง่ การประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ในครัง้ นี้เป็ นการประชุมปี ทส่ี ามของบริษทั ภายหลังทีบ่ ริษทั จดทะเบียนแปร
สภาพเป็ น บริษัทมหาชนจากัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งกรรมการของบริษัทตามที่ ด ารง
ตาแหน่งนานทีส่ ดุ ได้มรี ายชือ่ ดังต่อไปนี้
1. นายนรชัย ศรีพมิ ล
2. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี
3. นายรุง่ ศักดิ ์ บุญชู

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขัน้ ตอนของ
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษทั ยังไม่ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา แต่เป็ นการสรรหาโดยการ
พิจารณาร่วมกันของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั โดยคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมายบริษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายชือ่ บุคคลดังต่อไปนี้ ซึง่ เป็ นกรรมการทีต่ อ้ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระเพือ่ ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั
อีกวาระหนึ่ง
1. นายนรชัย ศรีพมิ ล
2. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี
3. นายรุง่ ศักดิ ์ บุญชู

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร

รายละเอียดประวัตขิ องบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3 และคุณสมบัตขิ องกรรมการ
อิสระของบริษทั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
(รายละเอียดนิยาม
กรรมการอิสระปรากฏตามรายงานประจาปี ภายใต้หวั ข้อเรือ่ งการจัดการและการกากับดูแลกิจการ (สิง่ ที่
ส่งมาด้วยลาดับที่ 4(
จานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครัง้ นี้ (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
รายชื่อผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ

จานวนหุ้น

สิ ทธิ ในการออกเสียง

-

-

1. นายนรชัย ศรีพมิ ล
2. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี

4,741,343

4,741,343

58,010

58,010

3. นายรุ่งศักดิ ์ บุญชู

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่ เสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ งในครัง้ นี้
การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทัง้ หมด(ครัง้ )
รายชื่อ

1. นายนรชัย ศรีพมิ ล

2. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี
3. นายรุ่งศักดิ ์ บุญชู

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ หาร
ตรวจสอบ

เข้าร่วม
ประชุมผูถ้ ือ
หุ้น

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการ
บริ ษทั

กรรมการ/กรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

8/8

-

6/6

1/1

กรรมการ

7/8

23/23

-

1/1

กรรมการ/
กรรมการบริหาร

8/8

21/23

-

1/1

วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการที่ เสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ งในครัง้ นี้
ปี ที่ได้รบั
แต่งตัง้

ปี ที่เลือก
ครัง้ ล่าสุด

ประเภทของกรรมการ

การสรรหา/แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ในปี 2560

1. นายนรชัย ศรีพมิ ล

2556

2556

กรรมการ,กรรมการอิสระ

ใช่

2. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี

2557

2557

กรรมการ

ใช่

3. นายรุ่งศักดิ ์ บุญชู

2557

2557

กรรมการ

ใช่

รายชื่อ

การมีส่วนได้เสียของกรรมการอิ สระที่ เสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่ งในครัง้ นี้
ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย

ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิ สระ นายนรชัย ศรีพมิ ล

การถือหุน้ ในบริษทั
- จานวนหุน้
- สัดส่วนของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด

-

การมี/ไม่มสี ่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษทั /บริษทั ใหญ่/
บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ใน
ปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมา
(1) เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
(2( เป็ น/ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่
ปรึกษาทางกฎหมาย(
(3( มี/ไม่ม ี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดบิ /
สินค้า/บริการ การให้กยู้ มื เงินหรือการกูย้ มื เงิน(

4

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่ม ี

วาระที่ 6

พิ จารณาและอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:บริษทั ไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่ในการ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ท่ปี ระชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษทั ในปี ทผ่ี ่านมา การปฏิบตั งิ านและความรับผิดชอบของ
กรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษทั หรือใกล้เคียงกับบริษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาและอนุ ม ัติ ก ารก า หนด
ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2560 (ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริห าร( ในรูป ของเบี้ ย ประชุ ม ค่ า ตอบแทนรายปี และโบนั ส กรรมการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. เบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนรายปี
ค่าตอบแทน/ตาแหน่ 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

หมายเหตุ
1. กรรมการทีด่ ารงตาแหน่ งหลายตาแหน่งในบริษทั เดียวกัน ให้รบั ค่าตอบแทนในตาแหน่งสูงสุดตาแหน่งเดียวเท่า นัน้
2. กรรมการจะได้รบั เบีย้ ประชุม 4 ครัง้ ต่อปี เท่านัน้ การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครัง้ ทีบ่ ริษทั กาหนด กรรมการจะไม่ได้
รับเบีย้ ประชุมแต่อย่างใด
3. กรรมการบริหารที่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษทั จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก

2. โบนัสกรรมการ
ในกรณีทบ่ี ริษทั มีกาไรจากผลการดาเนินงานจะจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารของ
บริษทั ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร แต่ละคนจะได้รบั โบนัสจาก
ตาแหน่งเดียวทีอ่ ตั ราทีส่ งู ทีส่ ดุ เท่านัน้ และกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั จะไม่ได้รบั เงินโบนัสกรรมการ

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 และปี 2559
เบีย้ ประชุม
ตาแหน่ ง/องค์ประกอบค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี

ปี 2560
(ปี ที่ เสนอ)

ปี 2559

ปี 2560
(ปี ที่ เสนอ)

ปี 2559

20,000

20,000

1,440,000

1,440,000
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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

จานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2530 มาตรา 90
วาระที่ 7

พิ จารณาและอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตัง้ สามารถ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ท่ี กจ. 39/2548 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20( กาหนดให้บริษทั จัดให้มกี ารหมุนเวียนผู้ สอบบัญชี หากผูส้ อบบัญชี
ดังกล่าวปฏิบตั หิ น้าทีม่ าแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลีย่ นบริษทั ผูส้ อบ
บัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนัน้ แทนผู้สอบ
บัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ได้มคี วามเห็นว่าสมควรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต นาย นพฤกษ์
พิษณุวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 5599 และหรือ นางสาวสภาภรณ์ มังจิ
่ ตร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษทั
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สาหรับปี 2560 และกาหนดค่า
สอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน ไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี

รอบปี บัญชี 2559

รอบปี บัญชี 2558

1,100,000

940,000

-

-

2. ค่าบริการอืน่ ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ นาย นพ
ฤกษ์ พิษณุ วงษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผู้สอบ
บัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5599 และหรือ นางสาวสภาภรณ์ มังจิ
่ ตร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 8125 แห่ง
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2560 และ
กาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน ไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
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ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชือ่ ทีเ่ สนอข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์และไม่มสี ว่ นได้เสียกับบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ
วาระนี้ ต้องผ่านมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 8

พิ จารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผูถ้ ือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว ผูถ้ ือหุ้น
ท่านใดประสงค์ทจ่ี ะแต่งตัง้ บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี้ โปรด
มอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษทั ก่อนเข้า
ร่วมประชุมด้วย ส่วน ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติซง่ึ แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝาก
และดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 สามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษทั ตามรายละเอียดซึง่ แนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในนามของผูถ้ อื หุน้ ได้
อนึ่ง บริษทั ได้กาหนดให้วนั ที่ 13 มีนาคม 2560 เป็ นวันกาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิเข้า
ร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 (Record Date) และกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพือ่ รวบรวม
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นวันที่ 14 มีนาคม
2560

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล(
กรรมการผูจ้ ดั การ
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