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เหตุผลและวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระ 
                                       .                        
... 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครัง้ที่ 3/ 2557  

เหตุผลและวัตถุประสงค์ 

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2557 ของบริษัทฯ ได้ถกูจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 31 ตลุาคม 2557 ซึง่เป็นการประชมุก่อนท่ี
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จะจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

การลงมต ิ

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 

เหตุผลและวัตถุประสงค์ 

บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือ
หุ้นในรูปแบบซีดี พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  

การลงมต ิ

วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 

เหตุผลและวัตถุประสงค์  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา112  ซึง่ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้
มีการจดัท างบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท และต้องจดั
ให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุนัน้ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญั
ประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการท างบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ซึง่ผา่นการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว  เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
ตามที่มาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด  

การลงมต ิ

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรส่วนหน่ึงเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่าย 
เงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 

เหตุผลและวัตถุประสงค์  

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ .ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 50 ก าหนดวา่บริษัทฯ 
ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงิน
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ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน และมาต รา 115 
ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเทา่นัน้ และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่  

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปัน
ผลจากก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจ านวนเงินท่ีจ่ายปันผลแตล่ะครัง้จากผล
ประกอบการในงบการเงินรวมด้วย โดยบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ  30 ของก าไรสทุธิ
ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นส าคญั อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงิ น
ปันผลในอตัราที่แตกตา่งไปจากนโยบายที่ก าหนดไว้ได้ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัผลประกอบการ   ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง
ทางการเงิน และความจ าเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ 
ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะไมเ่กินก าไรสะสมที่ป รากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ  และเป็นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสนิทรัพย์หลกั คือเงินลงทนุ
ในบริษัทยอ่ย ดงันัน้ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขึน้อยูก่บัผลก ารด าเนินงานและการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัทยอ่ยเป็นส าคญั 

ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และวนัท่ี 31 
มีนาคม 2558 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 31 มีนาคม 2558* 31 มีนาคม 2557 

1.ก าไรสทุธิ 
1.1 งบการเงินรวม 
1.2 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
628,235,181 
276,315,037 

 
630,382,153 
174,254,521 

2. จ านวนหุ้น / มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 2,800,000,000/ 1 บาท 2,100,000,000/1 บาท 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น 0.080 0.095 

4. รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 224,000,000 199,500,000 

5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ
ตามงบการเงินรวม 

ร้อยละ 35.66 ร้อยละ 31.65 

 *เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตั ิ

การลงมติ 

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

เหตุผลและวัตถุประสงค์ 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535  มาตรา 71  และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดวา่ในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ จะต้องมี กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่อยา่ง น้อยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) 
โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
(1/3) กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากวา่ผู้ใดจะ
ออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการผู้ออกจากต าแหนง่
ไปนัน้อาจจะเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้  ซึง่การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในครัง้นีเ้ป็นการประชมุปีที่สอง
ของบริษัทภายหลงัที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั ซึง่กร รมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่
กรรมการของบริษัทตามที่จบัสลากได้มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นายพนัธุ์ชยั  วฒันชยั           กรรมการอิสระ  
2. นายธีระวฒัน์  วิทรูปกรณ์      กรรมการ  
3. นายเฉลยีว  วิทรูปกรณ์         กรรมการ  

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  ได้พิจารณา จากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณุสมบตัิของ
กรรมการในด้านตา่ง ๆ เป็นรายบคุคลแล้ว เห็นวา่กรรมการ 3 ทา่นซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ เป็นผู้ที่มีความ
เหมาะสมด้านคณุวฒุิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิ บตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วง
เวลาที่ผา่นมาเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ และกรรมการทัง้ 3 ทา่น ไมเ่ป็นผู้มีคณุสมบตัิต้องห้ามประการใด และไมไ่ด้
ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีสว่นแขง่ขนักบัการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทัง้ 3 ทา่น ได้รับการพิจารณาเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่
กรรมการอีกวาระหนึง่ ซึง่รายละเอียดประวตัิของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย หมายเลข 4 และ
คณุสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุ นก าหนด (รายละเอียด
นิยามกรรมการอิสระปรากฏตามรายงานประจ าปี ภายใต้หวัข้อเร่ืองการจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ (สิง่ที่สง่มา
ด้วย หมายเลข 5)    

ข้อมลูการถือหุ้นของกรรมการท่ีเสนอช่ือในครัง้นี ้ 

รายช่ือผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สทิธิในการออกเสยีง 

1. นายพนัธุ์ชยั  วฒันชยั ไมม่ี ไมม่ี 

2. นายธีระวฒัน์  วิทรูปกรณ์ 63,000,100 63,000,100 

3. นายเฉลยีว  วิทรูปกรณ์ 54,600,000 54,600,000 
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

เหตุผลและวัตถุประสงค์ 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 33 ก าหนดให้กรรมการ
มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบั หรือตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจาร ณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแนน่อน หรือวางเป็น
หลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้
ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท  

รายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท 
ปรากฏตามรายงานประจ าปี ภายใต้หวัข้อเร่ืองโครงสร้างการจดัการ 

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2559 และปี 2558 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน 
(บาท/ปี) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

บ าเหน็จกรรมการ 
(บาท/ปี) 

สิน้สุด 
31 มี.ค.

59 

สิน้สุด 
31 มี.ค.

58 

สิน้สุด 31 
มี.ค.59 

สิน้สุด 31 
มี.ค.58 

สิน้สุด 31 
มี.ค.59 

สิน้สุด 
31 มี.ค.

58 
คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ จะจา่ย
บ าเหน็จ
กรรมการรายปี 
ส าหรับ
คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทัง้ชดุ 
ตามที่
คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด
คา่ตอบแทนจะ
อนมุตัิ 

- 

ประธานกรรมการบริษัท 360,000 360,000 25,000 25,000 
กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

300,000 300,000 20,000 20,000 

กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการบริหาร 300,000 300,000 20,000 25,000 
กรรมการบริษัท 240,000 240,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 15,000 15,000 
กรรมการตรวจสอบ - - 10,000 10,000 
คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร - - - - 
กรรมการบริหาร - - - - 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - - 15,000 15,000 
กรรมการบริหารความเสี่ยง - - 10,000 10,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - - 15,000 15,000 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - - 10,000 10,000 

การลงมต ิ

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 

 



  สิง่ที่สง่มาด้วย หมายเลข 1 

 

 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

เหตุผลและวัตถุประสงค์ 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั  พ .ศ. 2535  มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 58 ก าหนดวา่ ให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ี ยวข้อง ได้ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบ
บญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักลา่วปฏิบตัิหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนัโดยการหมนุเวียนไมจ่ าเป็นต้องเปลีย่น
บริษัทผู้สอบบญัชีแหง่ใหม ่บริษัทสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอ บ
บญัชีรายเดิมได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่จากการหมนุเวียนผู้สอบ
บญัชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปีบญัชีนบัแตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคณุสมบตัิข องผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน 
ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และคา่ตอบแทนการสอบบญัชี แล้ว  มีความเห็นและเสนอให้แตง่ตัง้ นายสดุวิณ 
ปัญญาวงศ์ขนัติ หรือ นางอนทุยั ภมูิสรุกลุ หรือ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  
เอบีเอเอสจ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 โดยผู้สอบบญัชี ไมไ่ด้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไมม่ี
ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/ บริษัทยอ่ย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่
อยา่งใด และเสนอให้ก าหนดคา่ตอบแทนคา่สอบบญัชีประจ าปี และคา่สอบทานงบการเงินทกุไตรมาสสิน้สดุวนัท่ี 31 
มีนาคม 2559 เป็นเงินจ านวน 4,061,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  

ตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี  

คา่สอบบญัชี รอบปีบญัชี สิน้สดุ 31 มี.ค. 2559 รอบปีบญัชี สิน้สดุ 31 มี.ค. 2558 

1. คา่สอบบญัชี 4,061,000 3,815,000 

2. คา่บริการอื่น ๆ  3,327,662 
 
(*คา่บริการอื่นๆ ได้แก่คา่จดัท างบเสมือน คา่บริการเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และคา่เดินทางที่พกั) 

การลงมติ  

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 


