วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36(1) ซึ่งกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พึง
รั บ ทราบรายงานของคณะกรรมการที่ แ สดงถึ ง กิ จ การของบริ ษั ท ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา
รายละเอียดได้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี 2561 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้แล้ ว รายละเอียดปรากฏ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทใน
รอบปี 2561 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2561
การลงมติ
วาระนี ้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ) สาหรั บ ปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 36(2) กาหนดให้ บริ ษัทต้ องมีการจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณา
อนุมัติ โดยต้ องจัดให้ ผ้ ูสอบบัญชี ตรวจสอบงบการเงิ นดังกล่าวให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ) สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผ่านการพิจารณา
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ ว รายละเอียดของงบการเงิน (งบแสดงฐานะ
การเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ) ฉบับดังกล่าว ปรากฏในรายงานประจาปี 2561
โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
รายการ
สินทรัพย์รวม (บาท)
หนี ้สินรวม (บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)
รายได้ รวม (บาท)
กาไรสุทธิ (บาท)
อัตราส่วนกาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

งบการเงินรวม
47,531,059,219
40,336,097,282
7,194,961,937
3,827,367,187
1,640,707,432*
0.54*

งบการเงินเฉพาะกิจการ
47,531,057,925
40,336,048,812
7,195,009,113
3,827,364,666
1,640,754,904
0.54

*หมายถึง กาไรสุทธิสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัท
การลงมติ

วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุ มัติจ่ายเงินปั นผล สาหรั บ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2561 และกาหนดวันจ่ ายเงินปั นผล
4.1 อนุมัติจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36(3) กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี จะต้ อง
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไร และตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535
มาตรา 116 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารอง
ไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หัก ด้ ว ยยอดขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ ามี )
จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงิ นกาไรสุทธิ ประจาปี 2561
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวนเงิน 61,000,000 บาท (หกสิบเอ็ดล้ านบาทถ้ วน) รวม
เป็ นเงินสารองตามกฎหมายสะสมจานวน 303,000,000 บาท (สามร้ อยสามล้ านบาท
ถ้ วน) คิดเป็ นร้ อยละ 10.03 ของทุนจดทะเบียน
การลงมติ
วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
4.2 อนุมัติจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 และกาหนดวันจ่ ายเงินปั นผล
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กาหนดให้ การจ่ายเงิน
ปั น ผลจากเงิ น ประเภทอื่ น นอกจากเงิ นก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ยังมี ย อด
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ บริ ษัทมีกาไรสุทธิประจาปี 2561 จากผลการดาเนินงานตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ จานวน 1,640,754,904 บาท และยังมีกาไรสะสมจานวนหนึ่ง บริ ษัทจึง
สามารถจ่ายเงินปั นผลได้
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ตามที่ได้ กาหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัท หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อ
การดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ โดยจะพิจารณาถึงความเพียงพอในการ
รองรับธุรกิจของบริ ษัทและเงินสารองตามกฎหมายในแต่ละปี จะขึ ้นอยู่กบั แผนการลงทุน
ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้ วย เมื่อคณะกรรมการบริ ษัทมีมติ
เห็นชอบให้ จ่ายเงินปั นผลประจาปี แล้ ว จะต้ องนาเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 1,640,754,904
บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงิน
ปั นผล ตามรายละเอียดดังนี ้
1. จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท จานวนรวม 1,630,953,187.74 บาท หรื อคิดเป็ น
อัตราร้ อยละ 99.40 ของกาไรสุทธิปี 2561 ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษัท โดยจ่ายเป็ นเงินสดและหุ้นปั นผล ดังต่อไปนี ้
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1.1 จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัท จานวน 755,070,920 หุ้น (มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) คิดเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ในอัตรา 4 หุ้น เดิ ม ต่ อ 1 หุ้นปั น ผล รวมมูลค่ า ทัง้ สิ น้
755,070,920 บาท ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปั นผลคานวณ
ได้ ออกมาเป็ นเศษของหุ้น บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลในส่วนของเศษหุ้นนี ้เป็ น
เงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
1.2 จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท
2. กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 26 เมษายน 2562
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล

ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2560 (ปี ที่ผ่านมา)

กาไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
จานวนหุ้นทีช่ าระมูลค่าแล้ ว (หุ้น)
มูลค่าหุ้นปั นผล (บาท/หุ้น)
มูลค่าเงินปั นผล (บาท/หุ้น)
รวมมูลค่าเงินปั นผลสุทธิตอ่ หุ้น (บาท/หุ้น)
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)

1,640,754,904
3,020,283,681
0.25
0.29
0.54
1,630,953,187.74
99.40

1,125,812,903
2,416,227,209
0.25
0.03
0.28
676,543,618.52
60.09

ทังนี
้ ้การให้ สทิ ธิดงั กล่าวของบริ ษัท ยังไม่มีความแน่นอน เนือ่ งจากต้ องรออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การลงมติ
วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท
ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล อ้ างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลที่อตั รา 4 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นปั นผล หลังจากการจ่ายหุ้นปั นผล บริ ษัทมีจานวนเศษหุ้นคงเหลือจากการจ่าย
หุ้นปั นผลดังกล่าวจานวน 330 หุ้น และได้ ทาการจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแล้ ว บริ ษัทจึง
เห็นสมควรลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 3,020,284,011 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน
3,020,283,681 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ ลดทุนจดทะเบีย นของบริ ษัท จากเดิ ม
ทุนจดทะเบียน 3,020,284,011 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 3,020,283,681 บาท
(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4.
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เป็ นดังนี ้
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ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
การลงมติ

3,020,283,681 บาท (สามพันยี่สบิ ล้ านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้ อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้ วน)
3,020,283,681 หุ้น (สามพันยี่สบิ ล้ านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้ อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน)
3,020,283,681 หุ้น (สามพันยี่สบิ ล้ านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้ อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
- หุ้น
วาระนีจ้ ะต้ อ งได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสีย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่ อเป็ นการรองรั บ การจ่า ยหุ้น ปั น ผล จานวน 755,070,920 หุ้น บริ ษั ทจ าเป็ นต้ อ ง
ดาเนินการแก้ ไขการจดทะเบียนจากเดิมทุนจดทะเบียนจานวน 3,020,283,681 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียน จานวน 3,775,354,601 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) โดยการออก
หุ้นสามัญ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน)
จัดสรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม

จานวนหุ้น
755,070,920

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย วัน เวลา จองซือ้ และชาระ
(บาท:หุ้น)
เงินค่ าหุ้น

4:1

-

บริ ษัทจ่ายหุ้นปั นผลให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา
4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล

หมายเหตุ
เพื่อรองรับ
การจ่าย
หุ้นปั นผล

 การดาเนินการของบริ ษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปั นผลคานวณได้ ออกมาเป็ นเศษของหุ้น บริ ษัทจะจ่ายปั นผลในส่วน
ของเศษหุ้นนี ้เป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
 จานวนหุ้นคงเหลือที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
- ไม่มี ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ของบริ ษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจานวน 3,020,283,681 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน
3,775,354,601 บาท หรื อเพิ่มขึ ้นจานวน 755,070,920 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล โดยจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปั นผล
การลงมติ
วาระนีจ้ ะต้ อ งได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสีย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุ มัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษัทจาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของ
บริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เป็ นดังนี ้
ทุนจดทะเบียน
3,775,354,601 บาท (สามพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบห้ าล้ านสามแสนห้ าหมื่นสีพ่ นั หกร้ อยหนึง่ บาทถ้ วน)
แบ่งออกเป็ น
3,775,354,601 หุ้น (สามพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบห้ าล้ านสามแสนห้ าหมื่นสีพ่ นั หกร้ อยหนึง่ หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
3,775,354,601 หุ้น (สามพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบห้ าล้ านสามแสนห้ าหมื่นสีพ่ นั หกร้ อยหนึง่ หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น
การลงมติ
วาระนีจ้ ะต้ อ งได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสีย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 36(4) ที่กาหนดไว้ ว่าการเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทให้ กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และข้ อ 17 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ขณะนัน้ พ้ นจากตาแหน่ง โดยการพ้ นจากตาแหน่งของกรรมการ ให้ กรรมการซึ่งอยู่ใน
ตาแหน่งนานที่ สุดเป็ นผู้พ้น จากต าแหน่ง ทัง้ นี ก้ รรมการซึ่งพ้ น จากต าแหน่งด้ ว ยเหตุ
ดังกล่าว อาจได้ รับเลือกตังให้
้ กลับเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัท มีจานวน 12 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 จานวน 4 ท่าน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สดุ
4 ท่าน ที่ออกตามวาระ มีรายนามดังนี ้
1. ดร.ถกล
นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวิทย์
อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นายสุรพล
สติมานนท์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายโกวิท
รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จดั การ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อ
เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท ประจาปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 16 ตุลาคม 2561 - 16 มกราคม 2562 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้ นกาหนดเวลา
ดังกล่าวแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ามา

6

ความเห็นคณะกรรมการ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของของคณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย
เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาแล้ ว
โดยพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมของโครงสร้ างและองค์ ป ระกอบโดยรวมของ
คณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ ยวข้ อง
ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
การปฏิบตั ิหน้ าที่ในช่วงการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท และตาแหน่งในคณะกรรมการ
ชุดย่อยที่ผ่านมา รวมถึงคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้
เป็ นกรรมการอิสระสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ อง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 4 ท่านที่ออกตาม
วาระกลับ เข้ า ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริ ษั ท และต าแหน่ง ในคณะกรรมการชุด ย่อ ย
ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยสรุปรายนามได้ ดงั นี ้
1. ดร.ถกล
นันธิราภากร เป็ นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวิทย์
อรุณานนท์ชยั เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นายสุรพล
สติมานนท์
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายโกวิท
รุ่งวัฒนโสภณ เป็ นกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จดั การ
สาหรับดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็ นเวลา
16 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562) และหากได้ รับ
ตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ จะดารงตาแหน่งกรรมการต่อเนื่องจานวน
19 ปี 8 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทเห็น ชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนว่า ดร.ถกล นันธิ ราภากร เป็ นบุคคลที่มี คุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะด้ านบัญชีการเงิน อันเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ อีกทังการให้
้
ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม
และมีบทบาทสาคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตาแหน่ง ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตังเป็
้ นกรรมการต่อไป
สาหรับนายสุวิทย์ อรุ ณานนทชัย กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็ น
เวลา 8 ปี 1 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562) และหากได้ รับ
ตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดารงตาแหน่งกรรมการต่อเนื่องจานวน
11 ปี 1 เดือน ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนว่ า นายสุวิ ทย์ อรุ ณานนทชัย เป็ นบุคคลที่ มี คุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริ ษัท และปฏิบตั ิ
หน้ าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด อีกทังการให้
้
ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม
และมีบทบาทสาคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตาแหน่งประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตังเป็
้ น
กรรมการต่อไป
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การลงมติ

สาหรับ นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็ นเวลา
16 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562) และหากได้ รับ
ตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ จะดารงตาแหน่งกรรมการต่อเนื่องจานวน
19 ปี 8 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนว่า นายสุร พล สติ ม านนท์ เป็ นบุค คลที่ มี คุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิโดยเฉพาะด้ านกฎหมาย อันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิน
ธุรกิจ อีกทังการให้
้
ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสาคัญใน
คณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้น
เลือกตังเป็
้ นกรรมการต่อไป
(รายละเอียดปรากฏ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 รายนามชื่อ และประวัติกรรมการที่ได้ รับเสนอชื่อ
เพื่อรับการเลือกตังแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ สิ่งที่แนบมาด้ วย 7 ข้ อบังคับ
เกี่ยวกับการเลือกตังคณะกรรมการข้
้
อ 17 สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 นิยามกรรมการอิสระของ
บริ ษัท และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริ ษัท ดูได้ จากรายงานประจาปี 2561 หัวข้ อ
การกากับดูแลกิจการ)
วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบรายงานค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัทในปี 2561 และพิจารณาอนุ มัติค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2562
9.1 รับทราบรายงานการจ่ ายค่ าตอบแทนแก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่ อย ในปี 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล คณะกรรมการบริ ษัทมีหลักเกณฑ์ในการให้ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสียในกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายและ
ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อง ส าหรั บ การจ่ า ยค่ า ตอบแทนแก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของ
บริ ษัท เป็ นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการ ซึ่งเป็ นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 รายละเอียดปรากฏ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2561 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 หัวข้ อ
โครงสร้ างการจัดการ เรื่ อง ค่าตอบแทนกรรมการ
การลงมติ
วาระนี ้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ
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9.2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 36(4) การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา
ก าหนดค่ า ตอบแทนของกรรมการ โดยกลั่น กรองอย่า งละเอี ย ดถึ ง ความเหมาะสม
เปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัว
ทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริ ษัท ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน
สะท้ อนภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ พร้ อมทังมี
้ การทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ น
ประจ าทุก ปี เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ก ารก ากับ ดูแลกิ จการที่ ดี ส าหรั บปี 2562
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบของค่าตอบแทนดังนี ้
1. ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนและเบี ย้ ประชุมจากการเข้ าร่ วมประชุม รวมเป็ นจ านวนเงิ นไม่เกิ น 4,000,000 บาท
(เท่ากับปี ที่ผา่ นมา)
(หน่วย: บาท)
ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2561 (ปี ที่ผ่านมา)
(2)
คณะกรรมการชุดต่ างๆ ตาแหน่ ง ค่ าตอบแทนรายเดือน
ค่ าเบีย้ ประชุม
ค่ าเบีย้ ประชุม
(ต่ อเดือน: ท่ าน)
(ต่ อครัง้ : ท่ าน)
(ต่ อครัง้ : ท่ าน)
ประธาน
12,000
30,000
30,000
คณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการ
10,000
25,000
25,000
ประธาน
12,000
30,000
30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
25,000
25,000
30,000
30,000
คณะกรรมการสรรหาและ ประธาน
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
25,000
25,000
ประธาน
คณะกรรมการบริ หาร (1)
กรรมการ
10,000
10,000
สิทธิประโยชน์อื่น
- ไม่มี - ไม่มี หมายเหตุ (1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หาร: กาหนดจ่ายค่าเบี ้ยประชุมเป็ นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ที่มาประชุม
(กรรมการบริ หารของบริ ษัทที่ทางานประจา จะไม่ได้ รับค่าเบี ้ยประชุม)
(2)
เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิแล้ ว จะมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 2 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป
2. ค่าตอบแทนเป็ นบาเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่ายเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น สาหรับ
กาไรสุทธิประจาปี 2561 รวมเป็ นเงิน 4,379,411.34 บาท
คณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนบาเหน็จ

ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
อัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผล
ที่จ่ายเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
สาหรับกาไรสุทธิประจาปี 2561
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ปี 2561 (ปี ที่ผ่านมา)
อัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผล
ที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
สาหรับกาไรสุทธิประจาปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เห็นควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและ
กรรมการชุดย่อย ประจาปี 2562 ดังต่อไปนี ้
1. ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนและเบี ้ยประชุมจากการเข้ าร่ วมประชุม รวมเป็ นจานวนเงิน
ไม่เกิน 4,000,000 บาท (สีล่ ้ านบาทถ้ วน) เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
2. ค่าตอบแทนเป็ นบาเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่ายเป็ น
เงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น สาหรับกาไรสุทธิประจาปี 2561 รวมเป็ นเงิน 4,379,411.34 บาท
(สีล่ ้ านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้ าพันสีร่ ้ อยสิบเอ็ดบาทสามสิบสีส่ ตางค์)
โดยให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัท เป็ นผู้พิจารณาจัดสรร
จ่ายแก่กรรมการต่อไป
การลงมติ
วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 10 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 36(5) กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลัน่ กรองภายใต้ กฎระเบียบและข้ อกาหนด
ของหน่วยงานกากับดูแลที่เ กี่ ยวข้ องแล้ ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา
แต่งตังบริ
้ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี ้
1. นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 2 ปี คือปี 2560 - ปี 2561)
2. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้ าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)
3. นางนงลักษณ์ พุม่ น้ อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)
โดยมีคา่ สอบบัญชี ประจาปี 2562 รวมเป็ นเงิน 1,700,000 บาท (หนึง่ ล้ านเจ็ดแสนบาทถ้ วน)
ตารางเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2562 และปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
เพิ่มขึน้
เพิ่มขึน้
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(ปี ที่เสนอ) (ปี ที่ผ่านมา) (บาท)
(ร้ อยละ)
ค่าสอบบัญชีประจาปี
1,700,000
1,480,000 220,000
14.86
ค่าบริ การอื่นๆ
ไม่มี
ไม่มี
รวมเป็ นเงิน
1,700,000
1,480,000 220,000
14.86
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ
ที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ สว่ นเสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
ดังมีรายนามชื่อและประวัติผ้ สู อบบัญชีที่ได้ รับเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
การลงมติ
วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษัทต้ องขออนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อ
เพิ่มทางเลือกในการระดมทุน ซึ่งเป็ นประโยชน์ในการบริ หารสภาพคล่อง บริ หารจัดการ
ต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัท และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัท
ในกรณีที่ไม่ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่อนุมตั ิ จะขอมติเพื่อยกเลิกการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ถัดไป
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว เห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ สาหรั บปี 2562 นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ถึงวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เพื่อนามาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิ จของ
บริ ษัท และ/หรื อ เพื่อนามาชาระเงินกู้ของบริ ษัท และ/หรื อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ
บริ ษัท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี ้
ประเภท

หุ้นกู้ซึ่งอาจเป็ นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้ น หรื อคืนเงินต้ นครัง้ เดียวเมื่อครบกาหนด
ไถ่ถอน มีประกันหรื อไม่มีประกัน มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อหุ้นกู้อนุพนั ธ์ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความ
เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้
จานวนเงินรวม ยอดคงค้ างของหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติม โดยการอนุมตั ิของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ เมื่อรวมกับ
หุ้นกู้ที่ได้ รับการอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้
ออกและเสนอขายได้ ก่อนหน้ านี ้ ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระเงิน ไม่ เกิน 36,000 ล้ านบาท หรื อใน
สกุลเงินอื่นในจานวนที่เทียบเท่า ทังนี
้ บ้ ริ ษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรื อ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว
การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (PO) และ/หรื อ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP-วงแคบ) และ/หรื อ เสนอขายต่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน (PP-II) และ/หรื อ เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-HNW) ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ซึ่งอาจ
แบ่งเป็ นการเสนอขายในครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ ก็ได้ รวมถึงการเสนอขายภายใต้ โครงการ MTN
(Medium Term Notes Program) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี ้ย ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้
อายุ
ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้
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โดยให้ ที่ ประชุ มสามัญผู้ถื อหุ้น มอบอ านาจให้ แ ก่ คณะกรรมการ และ/หรื อ บุค คลที่ ได้ รั บมอบหมายจาก
คณะกรรมการ เป็ นผู้กาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทังให้
้ มีอานาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ให้ สาเร็ จและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งรวมถึงอานาจในการแต่งตัง้ ผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย การเข้ าทาและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรื อสัญญา Placement Agreement
และ/หรื อ เอกสารหรื อสัญญาอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง การจัดท าและการยื่ นค าขออนุญาตและเอกสารต่ างๆ กับ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
และขอมติให้ ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้คงเหลือที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายในปี 2561 (อ้ างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561)
การลงมติ
วาระนีจ้ ะต้ อ งได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนเสีย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 แล้ ว บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ตังแต่
้ วนั ที่ 16 ตุลาคม 2561 - 16 มกราคม 2562 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้ นกาหนดเวลาดังกล่าว
แล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมเข้ ามา อย่างไรก็ตาม กรณีผ้ ถู ือหุ้นจะ
เสนอเรื่ องให้ ที่ประชุมพิจารณาในเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม
ก็จะต้ องเข้ าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค
สองว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้
ไม่ น้อยกว่ าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ ทงั ้ หมด จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่น นอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ เปิ ดวาระนี ้ไว้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ
โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิ ดการพิจารณาและลงมติ จะต้ องเข้ าเงื่อนไข
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2562
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน)

( นายวิรัตน์ ชินประพินพร )
ประธานกรรมการ
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หมายเหตุ จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมของอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชัน้ 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้ นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 (รายละเอียดปรากฏ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 11 แผนที่สถานที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้น )
โดยบริ 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 ทา่ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 6 และสิ่งที่
ส่งมาด้ วย 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรื อในวันประชุมด้ วย
3. กรุ ณาศึกษาเงื่ อนไขวิ ธี การลงทะเบี ยน และจัดเตรี ยมเอกสารที่ ต้ องน ามาแสดงในวันประชุมตาม
รายละเอียดในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6 โดยบริ ษัทจะดาเนินการประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัทตามรายละเอียดในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7
4. บริ ษัทจะเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุม
บนเว็บไซต์ของบริ ษัท www.ratchthani.com ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2562
5. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2561 (แบบรู ปเล่ม) กรุ ณาส่งรายละเอียดมายัง
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (irthani@thani.co.th)
เพื่อให้ ทา่ นได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการประชุม รวมทังเป็
้ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่
หากท่านมีคาถามที่ต้องการให้ บริ ษัทชี ้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาเสนอครัง้ นี ้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้ า
มายังผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท นางสาวอรพรรณ เลิศรุ จิวณิช (orapan_l@thani.co.th) หรื อทางโทรสารหมายเลข
0-2431-9088 โดยระบุที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ ที่บริ ษัทสามารถติดต่อกลับได้
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