สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการอนุมตั ิตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : เลขานุการบริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2557ซึ่ งประชุมเมื่อ
วันพุทธที่ 24 เมษายน 2557 และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
จึงขอนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 ที่ได้จดั ส่งให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 2)
วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
บริษัท

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : บริ ษทั ได้จดั ทารายงานคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับผลการดาเนินงานประจาปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 ซึ่ งแสดงผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2557 และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็ นว่า
ถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เพื่อรับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2557 และ
รับรองรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ดังปรากฏในรายงานประจาปี ที่ได้ส่งให้แก้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 3)
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซึ่งผ่านมาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : บริ ษทั ได้จดั ทางบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2557 สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แล้วเสร็ จและผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป จึงขอนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ งผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”
ซึ่งได้ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี ที่ได้จดั ส่งให้แก้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 3)
วาระที่ 4

พิจารณางดจ่ ายเงินปันผลประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : บริ ษทั มีนโยบายที่ จะจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี โดยการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นใน
อัตราไม่เกิ นร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ ในแต่ละปี ซึ่ งตามพระราชบัญ ญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 46 ได้กาหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ซึ่ งตามที่
ปรากฏในงบการเงิน และรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีผลขาดทุนสุทธิ
จานวน 30,347,710.52 บาท คณะกรรมการเห็ นควรเสนอที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี
2557 ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อ (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวม

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
รายชื่ อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นวัน อังคารที่ 17
มีนาคม 2558
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 18 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการ
จะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม โดยอัตราถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่ สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ที่ สองภายหลังจด
ทะเบี ยนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่ อยู่ในต าแหน่ งนานที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ ง กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่ งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่ งอีกก็ได้ ในปี นี้ บริ ษทั มี กรรมการที่ ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระมี 4 ท่าน คือ
1. นางสาวเพียงใจ
หาญพาณิ ชย์
ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายวีระศักดิ์
ศิริวงศ์รังสรร
กรรมการบริ หาร
3. นางโชติมา
สัชฌุกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายประสิ ทธิ์
จิตธรรมสถาพร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ทั้งนี้ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณากลัน่ กรองถึงคุณสมบัติดา้ นต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญจากหลากหลายอาชี พ รวมทั้งคุณสมบัติตามที่ กฎหมายกาหนดไว้ และจากการพิจารณา
ดังกล่าว เห็นว่ากรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็ นอย่าง
ดี มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 อีกทั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน
ดังกล่าว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกฐานทุจริ ตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทา
โดยทุจริ ต ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงขอเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ
เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้ คือ
1. นางสาวเพียงใจ
หาญพาณิ ชย์
ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายวีระศักดิ์
ศิริวงศ์รังสรร
กรรมการบริ หาร
3. นางโชติมา
สัชฌุกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายประสิ ทธิ์
จิตธรรมสถาพร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
โดยมีรายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ดังปรากฏตามประวัติของกรรมการที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 4)
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 ซึ่ งได้
กาหนดว่า ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 16 กาหนดว่า บาเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกาหนด
คณะกรรมการบริ ษ ัท เห็ น สมควรให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารจ่ ายเงิ น ค่ า ตอบแทนให้ แ ก่
คณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2558 เป็ นจานวนเงินคงเดิมไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผู ้
พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป
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วาระที่ 7

เพือ่ พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2558

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 56 และ ข้อ 57 ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวน
เงินค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีทุกปี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้ว ถึ งหน้าที่ และความรั บผิดชอบต่องบการเงิ น ของบริ ษทั ตามรายละเอียดที่
ปรากฏอยู่ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทาง
การเงิน” ตามลาดับ ซึ่ งได้แสดงอยูใ่ นรายงานประจาปี ที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่ งที่ส่ง
มาด้ วยลาดับที่ 3) จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิแต่งตั้ง
1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3104 หรื อ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 หรื อ
3. นายสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125
จากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2558 โดยกาหนดค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 860,000 บาทต่อปี ซึ่งมีขอ้ มูลการเปรี ยบเทียบจานวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผา่ นมาดังนี้
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ปี 2557
ปี 2556
ค่าสอบบัญชี
760,000 บาท
630,000 บาท
ค่าบริ การอื่น
ไม่มี
ไม่มี
อนึ่ งผูส้ อบบัญชีท้ งั 3 ท่านไม่ได้เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / ผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษาแก่บริ ษทั แต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2542 – 2557
เพราะบริ ษทั เห็นว่าบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ที่ผ่านมาปฏิบตั ิงานได้ดี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีปี 2558 ของบริ ษทั และกาหนดเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการ
เสนอ
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอืน่ (ถ้ ามี)

วาระนี้ กาหนดไว้เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามข้อสงสัย และ/หรื อ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงข้อซักถามหรื อ
ข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนาเสนอเรื่ องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิและลงมติใดๆ ในวาระนี้

