บริษทั แมนดาริน โฮเต็ล จากัด (มหาชน)
MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 1 เมษายน 2558
เรื่อง
เรียน
สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ สามัญ ครั้งที่ 1/2558
ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั แมนดาริ น โฮเต็ล จากัด (มหาชน)
1. ข้อเท็จจริ งและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผูถ้ ือหุน้ ในการพิจารณาอนุมตั ิตามระเบียบวาระ
การประชุม
2. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557
3. รายงานประจาปี 2557 และงบการเงินประจาปี 2557
4. เอกสารนาเสนอประวัติ ผลงาน การเข้าร่ วมประชุมที่ผา่ นมาของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
5. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
6. หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับบริ ษทั เกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
9. แผนที่เดินทางมาประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้

ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั แมนดาริ น โฮเต็ล จากัด (มหาชน) ได้กาหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558
ในวันศุ กร์ ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1.
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557
ความเห็นของคณะกรรมการ :
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557
ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2557
วาระที่ 2.

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2557 และรายงานประจาปี ของ
คณะกรรมการบริ ษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ :
เห็นสมควรรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2557 และรายงาน
ประจาปี ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3.

พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ :
เห็นสมควรอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 4.
พิจารณางดจ่ายเงินปั นผลประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการ :
เห็นสมควรงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2557 เพื่อแจ้งกับผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ตามรายชื่อที่
ปรากฏ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558

วาระที่ 5.
พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการ :
เห็นสมควรอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ เพื่อให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับของบริ ษทั โดยเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
1. นางสาวเพียงใจ หาญพาณิ ชย์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายวีระชัย ศิริวงศ์รังสรร
กรรมการ
3. นางโชติมา สัชฌุกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายประสิ ทธิ์ จิตธรรมสถาพร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
วาระที่ 6.
พิจารณาและอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558
ความเห็นของคณะกรรมการ :
เห็นสมควรอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจาปี
2558 บริ ษทั จะจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่านรวมกันเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000
บาท ซึ่งเท่ากับปี ที่ผา่ นมา
วาระที่ 7.
พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2558
ความเห็นของคณะกรรมการ :
เห็นสมควรอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2558
วาระที่ 8.

พิจารณาเรื่ องอื่น (ถ้ามี)

จึงขอเรี ยนเชิ ญท่ านเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผูร้ ับมอบฉันทะตามหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมา เพื่อให้เข้าร่ วมประชุมแทน และท่านสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ได้ ซึ่ งข้อมูลของกรรมการอิสระที่ เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะของบริ ษทั ได้ปรากฎอยูใ่ น
เอกสาร “สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7” และกรุ ณาส่ งหนังสื อมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริ ษทั ก่อนเวลา
ประชุม เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า
อนึ่ง บริ ษทั กาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 ซึ่ง
เป็ นวันให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพียงใจ หาญพาณิ ชย์)
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

