การลงมติ

วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36(1) ซึ่งกําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี
ที่ผ่านมารายละเอียดได้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี 2559 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้แล้ ว รายละเอียดปรากฏ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ ดัง
รายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2559
การลงมติ
วาระนี ้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสด)
ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้
มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน”) และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36(2)
กําหนดให้ บริ ษัทต้ องมีการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ฉบับ
สิ ้นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริ ษัท พร้ อมจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบก่อนนําเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิ รายละเอียดปรากฏ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสด ประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการ
พิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและรั บรองโดยคณะกรรมการบริ ษั ท
รวมถึงได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ ว รายละเอียดของงบการเงิน
(งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสด) ฉบับดังกล่าว
ปรากฏในรายงานประจําปี 2559 โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้ านบาท)
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
อัตราส่วนกําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
การลงมติ

ปี 2559
33,364.87
28,355.48
5,009.39
2,985.19
881.16
0.36

ปี 2558
เปลี่ยนแปลง (%)
29,504.67
13.08
24,940.42
13.69
4,564.25
9.75
2,781.88
7.31
748.66
17.77
0.31
16.13

วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติจัดสรรกาไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จ่ ายเงินปั นผล สาหรั บผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2559 และกาหนดวันจ่ ายเงินปั นผล
4.1 อนุมัติจัดสรรเงินกาไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และตามข้ อบังคับของ
บริ ษัท ข้ อ 36(3) กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี จะต้ องพิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรเงินกําไร โดยบริ ษัทต้ องจัดสรรเงินกําไรสุทธิ ประจํ าปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารอง
ไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของกํ า ไรสุทธิ ประจํ าปี หัก ด้ ว ยยอดขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ ามี )
จนกว่า ทุนสํารองนีจ้ ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายปั นผลได้
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น สมควรที่ จ ะอนุมัติ ก ารจัด สรร
เงินกําไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 โดย
จัดสรรกําไรไว้ เป็ นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 45,000,000 บาท รวมเป็ นเงิน
สํารองตามกฎหมายสะสมจํานวน 228,000,000 บาท (สองร้ อยยี่สบิ แปดล้ านบาทถ้ วน)
การลงมติ
วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
4.2 อนุมัติจ่ายเงินปั นผลและกาหนดวันจ่ ายเงินปั นผล
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ ตามที่ได้ กําหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัท หากไม่มีเหตุจําเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อ
การดําเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ โดยจะพิจารณาถึงความเพียงพอในการ
รองรับธุรกิจของบริ ษัทและเงินสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี จะขึ ้นอยู่กบั แผนการลงทุน
ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้ วย เมื่อคณะกรรมการบริ ษัทมีมติ
เห็นชอบให้ จ่ายเงินปั นผลประจําปี แล้ ว จะต้ องนําเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริ ษัทมีกําไรสุทธิ ประจําปี 2559
จํานวน 881.16 ล้ านบาท จึงเสนอพิจารณาจ่ายปั นผลสําหรับผลประกอบการประจําปี
2559 ให้ กบั ผู้ถือหุ้น เป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.21 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 57.58
ของกําไรสุทธิ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
กําไรสุทธิ (บาท)
จํานวนหุ้นทีช่ ําระมูลค่าแล้ ว (หุ้น)
มูลค่าเงินปั นผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
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ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2558 (ปี ที่ผ่านมา)

881,156,884
2,416,227,209
0.21
507,407,713.89
57.58

748,663,047
2,416,227,209
0.18
434,920,897.62
58.09

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะจ่ายเงินปั นผลดังนี ้
1. เสนอให้ จ่ ายเงิ นปั นผล เป็ นเงิ นสด จํ านวนรวม 507,407,713.89 บาท คิ ดเป็ นการ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 57.58 ของกําไรสุทธิ ปี
2559 โดยจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (ปี ที่แล้ วมีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท
หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 58.09 ของกําไรสุทธิปี 5228 จัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม)
2. กําหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 28 เมษายน 2560
ทังนี
้ ้การให้ สทิ ธิดงั กล่าวของบริ ษัท ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้ องรออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การลงมติ
วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36(4)
ที่กําหนดไว้ วา่ การเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทให้ กระทําโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้ อ 17
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนัน้
พ้ นจากตําแหน่ง โดยการพ้ นจากตําแหน่งของกรรมการ ให้ กรรมการซึ่งอยู่ในตําแหน่ง
นานที่สดุ เป็ นผู้พ้นจากตําแหน่ง ทังนี
้ ้กรรมการซึ่งพ้ นจากตําแหน่งด้ วยเหตุดงั กล่าวอาจ
ได้ รับเลือกตังให้
้ กลับเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการชี ้แจงว่าสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 มีกรรมการที่ต้อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
มีจํานวน 4 ท่าน ได้ แก่
1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร เป็ นประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริ หาร
2. นายเจริ ญสุข กิจอิทธิ
เป็ นกรรมการ
3. นายวุฒิชยั สุระรัตน์ชยั
เป็ นกรรมการ/กรรมการบริ หาร
4. นายอนุชาติ ดีประเสริ ฐ
เป็ นกรรมการ
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2559 - 14 มกราคม
2560 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือก
เป็ นกรรมการ รวมทังการเสนอระเบี
้
ยบวาระต่างๆ เพิ่มเติม ตลอดระยะเวลาดังกล่าว
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการหรื อระเบียบวาระเพิ่มเติมเข้ ามายังบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึง่ เป็ นผู้ดําเนินการตามกระบวนการสรรหา
ได้ พิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสม ที่ จ ะเป็ นประโยชน์ สูง สุด แก่ ก ารดํ า เนิ น งาน ตาม
องค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ความเชี่ ย วชาญแล้ ว คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน ได้ เสนอต่ อ
คณะกรรมการให้ เลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 4 ท่าน ที่ออกจากตําแหน่งตามวาระให้ กลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในตําแหน่งเดิมต่อไป (ซึ่ง
กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียงดออกเสียง)
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรให้ เสนอชื่อกรรมการทัง้ 4 ราย ที่ครบกําหนดออก
ตามวาระตามข้ อบังคับของบริ ษัท ได้ แก่
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1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร เป็ นประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริ หาร
2. นายเจริ ญสุข กิจอิทธิ
เป็ นกรรมการ
3. นายวุฒิชยั สุระรัตน์ชยั
เป็ นกรรมการ/กรรมการบริ หาร
4. นายอนุชาติ ดีประเสริ ฐ
เป็ นกรรมการ
เพื่อให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ และกรณี
ที่ได้ รับแต่งตัง้ กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่อไปนัน้ เห็นสมควรให้ เสนอกรรมการแต่ละราย
ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัท หรื อคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปด้ วย ผ่าน
กระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมผู้มีสว่ นได้ เสีย เห็นชอบตาม
ข้ อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทนที่ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า
กรรมการทัง้ 4 ราย เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม
ข้ อกําหนดหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ านที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมทังมี
้ ผลการปฏิบตั ิหน้ าที่
ในปี ที่ผ่านมาเป็ นอย่างดี คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ กรรมการทัง้ 4 ราย
กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ หนึง่ และกรณีที่ได้ รับแต่งตังกลั
้ บเข้ าเป็ นกรรมการต่อไปนัน้
เห็ น สมควรเสนอให้ ก รรมการแต่ ล ะรายดํ า รงตํ า แหน่ ง ในคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปด้ วย (รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
รายนามชื่อ และประวัติกรรมการที่ได้ รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตังแทนกรรมการที
้
่ต้อง
ออกตามวาระ สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7 ข้ อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตังคณะกรรมการข้
้
อ 17 สิ่งที่
ส่งมาด้ วย 4 นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท และหลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการบริ ษัท
ดูได้ จากรายงานประจําปี 2559 หัวข้ อ โครงสร้ างการจัดการ)
โดยคณะกรรมการประจําปี 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.นายวิรัตน์
ชินประพินพร
เป็ นกรรมการ/ประธานกรรมการ/กรรมการบริ หาร
2.นายโกวิท
รุ่งวัฒนโสภณ เป็ นกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จดั การ
3.นายเจริ ญสุข กิจอิทธิ
เป็ นกรรมการ
4.นายอนุวตั ิร์
เหลืองทวีกลุ
เป็ นกรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
5.นายประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ เป็ นกรรมการ/กรรมการบริ หาร
6.นายวุฒิชยั
สุระรัตน์ชยั
เป็ นกรรมการ/กรรมการบริ หาร
7.นายอนุชาติ ดีประเสริ ฐ
เป็ นกรรมการ
8.ดร.ถกล
นันธิราภากร
เป็ นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
9.นายสุวิทย์
อรุณานนท์ชยั
เป็ นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ
10.ผศ.แน่งน้ อย ใจอ่อนน้ อม
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
11.นายวราวุธ วราภรณ์
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ
12.นายสุรพล สติมานนท์
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
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การลงมติ

วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณารั บทราบรายงานค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัทประจาปี 2559 และพิจารณาอนุ มัติ
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2560
6.1 รับทราบรายงานการจ่ ายค่ าตอบแทนแก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่ อย ในปี 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล สําหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในปี
2559 เป็ นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน
2559 รายละเอียดปรากฏ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2559 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2559 หัวข้ อ
โครงสร้ างการจัดการ เรื่ อง ค่าตอบแทนกรรมการ
การลงมติ
วาระนี ้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ
6.2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนเป็ นเบีย้ ประชุมจากการเข้ าร่ วมประชุมกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่ อย
ประจาปี 2560 รวมเป็ นจานวนเงินไม่ เกิน 4 ล้ านบาท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล คณะกรรมการบริ ษัทมีหลักเกณฑ์ให้ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ ย วข้ อ ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่ าตอบแทนเป็ นผู้ พิ จ ารณากํ า หนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ โดยกลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม เปรี ยบเทียบกับ
ค่าตอบแทนในอุต สาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้ องกับผลประกอบการของบริ ษั ท
ซึง่ ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน สะท้ อนภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ พร้ อมทัง้
มีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ปั จจุบนั อัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นไปตามมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการ:
1. ค่าเบี ้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2559 (ปี ที่ผ่านมา)

30,000 บาท/ท่าน/ครัง้
25,000 บาท/ท่าน/ครัง้

30,000 บาท/ท่าน/ครัง้
25,000 บาท/ท่าน/ครัง้
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องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการ:
2. ค่าตอบแทนบําเหน็จ

ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2559 (ปี ที่ผ่านมา)

*อัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผล
ที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กําหนดจ่ายค่าเบี ้ยประชุมเป็ นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ที่มาประชุม
(คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน)
ค่าเบี ้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
30,000 บาท/ท่าน/ครัง้
30,000 บาท/ท่าน/ครัง้
- กรรมการ
25,000 บาท/ท่าน/ครัง้
25,000 บาท/ท่าน/ครัง้
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หาร : กําหนดจ่ายค่าเบี ้ยประชุมเป็ นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ที่มาประชุม
(กรรมการบริ หารของบริ ษัทที่ทํางานประจํา จะไม่ได้ รับค่าเบี ้ยประชุม)
ค่าเบี ้ยประชุม
- กรรมการบริ หาร
10,000 บาท/ท่าน/ครัง้
10,000 บาท/ท่าน/ครัง้
สิทธิประโยชน์อื่น
- ไม่มี - ไม่มี หมายเหตุ

**

*สําหรับค่าตอบแทนเป็ นบําเหน็จแก่กรรมการ ประจําปี 2559 เป็ นบําเหน็จแก่กรรมการในอัตรา
ร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น สําหรับกําไรสุทธิ ประจําปี 2559 เป็ นเงินจํานวน
2,537,038.57 บาท (สองล้ านห้ าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามสิบแปดบาทห้ าสิบเจ็ดสตางค์)
**สําหรับค่าตอบแทนเป็ นบําเหน็จแก่กรรมการ ประจําปี 2560 จะนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เห็นควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมจากการ
เข้ าร่วมประชุมกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อ ย ประจําปี 2560 รวมเป็ นจํานวนเงิน
ไม่เกิน 4 ล้ านบาท (เท่ากับปี ที่ผ่านมา)โดยให้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ของบริ ษัท เป็ นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป
การลงมติ

วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36(5)
กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริ ษัททุกปี นอกจากนี ้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กํ าหนดให้ บริ ษั ทต้ องเปลี่ ยนแปลงผู้ สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชี รายเดิ มปฏิ บัติ หน้ าที่
สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทมาแล้ ว 5 รอบปี บัญชี
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ติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายใหม่ที่สงั กัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับ
ผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ ซึ่งนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499
เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท มาตังแต่
้ ปี 2555 - 2559 รวม 5 ปี จึงครบ
วาระที่จะต้ องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดในเรื่ องการ
เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบปี บัญชี
นับแต่วนั ที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลัน่ กรองภายใต้ ข้อกําหนดของหน่วยงาน
กํากับที่เกี่ยวข้ องแล้ ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ แต่งตังบริ
้ ษัทสํานักงาน อีวาย
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี ้
1.นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 1 ปี คือปี 2554)
2.นางนงลักษณ์ พุม่ น้ อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)
3.นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)
โดยมีค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบงบการเงิน รวมเป็ นเงิน 1,300,000 บาท
(หนึง่ ล้ านสามแสนบาทถ้ วน)
ตารางเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2560 และปี 2559
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี
ค่าตรวจสอบงบการเงินครึ่งปี
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 2 ไตรมาส
ปี 2560 ไตรมาสละ 240,000 บาท
ปี 2559 ไตรมาสละ 240,000 บาท
ค่าบริ การอื่นๆ
รวมเป็ นเงิน

ปี 2560
(ปี ที่เสนอ)
470,000
350,000
480,000

ปี 2559
(ปี ที่ผ่านมา)
440,000
330,000
480,000

เพิ่มขึน้
(บาท)
30,000
20,000
-

เพิ่มขึน้
(ร้ อยละ)
6.82
6.06
-

ไม่มี
1,300,000

ไม่มี
1,250,000

50,000

4.00

ทังนี
้ ้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ สว่ นเสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย(ถ้ ามี)/ผู้บริ หาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ เสนอต่อ
ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตังบริ
้ ษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
(บริ ษัทไม่มีบริ ษัทย่อย) ซึ่งมีรายนามชื่อและประวัติผ้ ูสอบบัญชี ที่ได้ รับเสนอชื่อเพื่อรั บ
การแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5 และ
กําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2560 ตามที่เสนอ
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การลงมติ

วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนีอ้ ่ ืน ๆ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษั ทได้ ดํ าเนิ นการขอมติ ที่ ประชุมผู้ถื อ หุ้นสมควรที่ จะอนุมัติ การออกและเสนอขาย
หุ้นกู้และตราสารหนี ้อื่น ๆ เป็ นประจําทุกปี วัตถุประสงค์เพื่อนํามาใช้ ในการดําเนินกิจการ
ของบริ ษัท เพื่อนํามาชําระเงินกู้ของบริ ษัท และเพื่อใช้ ในการให้ สินเชื่อรถยนต์ ในกรณีที่
ไม่ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี ้อื่นๆ ตามทีอ่ นุมตั ิจะขอมติเพื่อยกเลิกการออก
และเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี ้อื่น ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง้ ถัดไป
ทังนี
้ ้ วงเงินตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 (1 เม.ย.2559) วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้ านบาท ที่ได้ รับการอนุมตั ิ
บริ ษัทได้ มีการใช้ วงเงิน ตังแต่
้ หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 สรุปได้ ดงั นี ้
ประเภทตราสารหนี ้
1. ตัว๋ แลกเงิน (BE)
2. ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (PN)
3. หุ้นกู้ระยะยาว

การอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของ THANI ครัง้ ที่ 1/2559
(1 เม.ย.2559)
รวมวงเงินที่ใช้ ไป
วงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิ
วงเงินคงเหลือ

จานวนเงินที่ออก**
(ล้ านบาท)
7,738.00
932.00
4,745.00
13,415.00
20,000.00
6,585.00

** ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมตั ิการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้และตราสารหนี ้อื่น ๆ สําหรับปี 2560 นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560
ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 เพื่อนํามาใช้ ในการดําเนินกิจการของบริ ษัท และ/หรื อ
เพื่อนํามาชําระเงินกู้ของบริ ษัท และ/หรื อเพื่อใช้ ในการให้ สินเชื่อรถยนต์ ในสกุลเงินบาท
หรื อในสกุลเงิ นอื่ นในอัต ราที่เ ทีย บเท่า ภายในวงเงิ น ไม่เ กิ น 20,000 ล้ า นบาท โดยให้
ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น มอบอํ า นาจให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ และ/หรื อ บุค คลที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการ เป็ นผู้กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี ้อื่น ๆ ในแต่ละประเภท/แต่ละ
ชนิดในแต่ละครัง้ รวมทังให้
้ มี อํานาจในการดําเนินการใด ๆ อันจําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนีอ้ ื่น ๆ ให้ สําเร็ จและเป็ นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด ซึง่ รวมถึงอํานาจในการแต่งตังผู
้ ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย การเข้ าทํา
และลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรื อสัญญา Placement Agreement
และ/หรื อ เอกสาร หรื อสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง การจัดทําและยื่นคําขอและเอกสารต่าง ๆ
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กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
ในส่วนการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี ้
ประเภท
:
หุ้นกู้ซึ่งอาจเป็ นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้ น หรื อคืนเงิ นต้ นครัง้ เดียว เมื่อครบ
กําหนดไถ่ถอน มีประกันหรื อไม่มีประกัน มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อหุ้นกู้อนุพนั ธ์ ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้ ๆ
จํานวน
:
มูลค่า รวมของหุ้น กู้กํ า หนดไว้ ไม่เ กิ น 20,000 ล้ า นบาท หรื อ ในสกุลเงิ น อื่ น ในอัต ราที่
เทียบเท่า
การเสนอขาย :
เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายในกรณี จํากัด และ/หรื อ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนประเภทสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วน
ซึง่ อาจแบ่งเป็ นการเสนอขายในครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ ก็ได้
อัตราดอกเบี ้ย :
ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้ ๆ
อายุ
:
ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้ ๆ
และมีมติให้ ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้และตราสารหนี ้อื่น ๆ คงเหลือที่ยงั ไม่ได้ ออกจําหน่ายในปี 2559 (อ้ างถึงมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ได้ อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี ้อื่น ๆ ในวงเงิน 20,000 ล้ านบาท)
การลงมติ
วาระนีจ้ ะต้ อ งได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจํ านวนเสีย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล จากแนวทางที่บริ ษัทได้ ถือปฏิบตั ิตลอดมา แม้ จะไม่มีการกําหนดวาระอื่น ๆ ไว้ แต่ได้ เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และแสดงความคิดเห็นทังในเรื
้ ่ องที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุม
และเรื่ องอื่น ๆ ตลอดการประชุมโดยใช้ เวลาพอสมควร สําหรับการประชุมในครัง้ นี ้ บริ ษัทจึง
ได้ เปิ ดเป็ นวาระเพิ่มเติมไว้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น อย่างไรก็ดีหากเป็ นกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะให้ มี
การพิจารณาและลงมติในเรื่ องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ก็
จะต้ องเข้ าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึง่ บัญญัติไว้ ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนั บ
รวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ ทัง้ หมด จะขอให้ ที่
ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ ”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ เปิ ดวาระนี ้ไว้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และ/หรื อแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ
โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิ ดการพิจารณาและลงมติ จะต้ องเข้ าเงื่อนไข
ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน มาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้ างต้ น
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และ
ให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ในวันที่ 9 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิรัตน์ ชินประพินพร )
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560
เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมของอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชัน้ 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้ นไทร
เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ 10600 (รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 10 แผนที่สถานที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้น ) โดย
บริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตังแต่
้ เวลา 12.00 น.
1. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นมาเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้
โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อแบบ ข แบบใดแบบหนึง่ และยื่นต่อบริ ษัท ก่อนเข้ าร่วมประชุม
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
2. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏ ตามสิง่ ที่
ส่งมาด้ วย 8 เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้
ทังนี
้ ้ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 6 และ 9
มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรื อในวันประชุมด้ วย
3. กรุ ณาศึกษาเงื่ อนไขวิ ธี การลงทะเบี ยน และจัดเตรี ยมเอกสารที่ต้ องนํ ามาแสดงในวันประชุมตาม
รายละเอียดในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6 โดยบริ ษัทจะดําเนินการประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัทตามรายละเอียดในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7
เพื่อให้ ทา่ นได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการประชุม รวมทังเป็
้ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่
หากท่านมีคําถามที่ต้องการให้ บริ ษัทชี แ้ จงในประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอครั ง้ นี ้ สามารถจัดส่งคําถามไป
ล่วงหน้ าได้ ที่ นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์ (rungtip_c@thani.co.th) หรื อทางโทรสารหมายเลข 0-2431-9098
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