
วันท่ี 20 มกราคม 2557  

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2557  
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)  

สิ่งที่สงมาดวย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2556 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2556  
 2. รายงานประจำป 2556 ในรูปแบบซีดีรอม  
 3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการ  
 4. นิยามกรรมการอิสระ  
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารกอนเขาประชุม การออกเสียงลงคะแนน

ในแตละวาระ ขอบังคับเก่ียวกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน  
 6. ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2557  
 7. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงแทน  
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข  
 9. แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุม  

ดวยคณะกรรมการบริษัท ปโก (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน) มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2557 ใน
วันพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภาพันธ 2557 เวลา 10:00 น. ณ โพธาลัย เลเชอร พารค หองสราญรมย เลขท่ี 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 
ถนนประดิษฐมนูธรรม คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2556  

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทฯ ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 และได
จัดทำรายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมท้ัง
ไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ ดวยแลว  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2556 ใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกลาว  

รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวยลำดับที่ 1  

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำป และผลการดำเนินการประจำป 2556  

วัตถุประสงคและเหตุผล รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปล่ียนแปลงสำคัญท่ีเกิดข้ึนใน
รอบป 2556 ตามท่ีปรากฏอยูในรายงานประจำป 2556  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานตามที่ปรากฏอยูในรายงานประจำป 
2556 เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ  

รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวยลำดับที่ 2 
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3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556  

วัตถุประสงคและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2556 ซ่ึงแสดง
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำป ไดผานการตรวจสอบและรับรองจาก
ผูสอบบัญชีและไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผู ถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจำปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556  

รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวยลำดับที่ 2  

4. รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล  

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดใหคณะกรรมการ
อาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะจายได และเมื่อไดจาย
เงินปนผลแลว ตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2556 มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาล
สำหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท สำหรับหุนสามัญจำนวน 215,294,559 หุน 
และหุนบุริมสิทธิจำนวน 330,000 หุน รวมทั้งส้ินจำนวน 215,624,559 หุน คิดเปนเงินท้ังสิ้น 21,562,456 บาท โดยไดจาย
เงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาล ใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ  

5. พิจารณาการจัดสรรกำไรเปนทุนสำรองตามกฎหมายประจำป 2556 และเรื่องงดจายเงินปนผลเพ่ิมเติม  

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดใหบริษัทฯ 
ตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหน่ึงเปนทุนสำรองไวไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำป หักดวยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 215,624,775 บาท และทุนสำรองตามกฎหมาย (กอนจัดสรรเพ่ิมเติม) 
จำนวน 14,521,556 บาท และมีกำไรสุทธิสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2556 จำนวน 29,301,685 บาท เพ่ือใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ตุลาคม 2556 เปนทุนสำรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมจำนวน 1,471,726 บาท ทำใหบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2556 เปนจำนวน 15,993,282 บาท และบริษัทฯ ขอเสนอเพื่อพิจารณางดจายเงินปนผลเพิ่มเติมสำหรับ
ป 2556 เน่ืองจากบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลเปนจำนวน 21,562,456 บาท หรือประมาณรอยละ 74 ของกำไรสุทธิ
ซ่ึงเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ แลว  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 
1,471,726 บาท และงดจายเงินปนผลเพิ่มเติมสำหรับป 2556  
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6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกำหนดออกจากตำแหนงตามวาระ  

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดใหกรรมการออกจากตำแหนงจำนวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการ
ท้ังคณะ ถาจำนวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสามในการประชุม
สามัญประจำป สำหรับกรรมการท่ีตองออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนในคร้ังน้ีมีดังน้ี  

* นายยอง ชุน คอง ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2556 แทน นายชุง ชี คีออง กรรมการที่ลาออก 
โดยมีวาระการดำรงตำแหนงกรรมการเทากับวาระที่เหลืออยูของนายชุง ชี คีออง  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสีย เห็นชอบตามขอเสนอของ
คณะกรรมการสรรหา ใหนำเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาให นายเชีย ซอง เฮง นายยอง ชุน คอง และนางศศิธร พงศธร 
กลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  

ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาเห็นวาบุคคลดังกลาวขางตนเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 
2535 และไมมีลักษณะตองหาม แตงต้ังใหเปนกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย นอกจากน้ีบุคคลดังกลาวยังเปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดี
และท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีสวนรวมสรางประโยชนใหแกบริษัทฯ ไดอยางดีย่ิง  

ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลำดับท่ี 3  

7. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจำป 2557  

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภาระ
หนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ และเพ่ือให
เปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี จึงนำเสนอผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจำป 2557 เปนจำนวนเงิน
ไมเกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

รายชื่อ ตำแหนง

นายเชีย ซอง เฮง  ประธานกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการสรรหา  
ประธานกรรมการกำหนดคาตอบแทนและ  
รองประธานกรรมการบริหาร 

นายยอง ชุน คอง* กรรมการบริษัท 

นางศศิธร พงศธร  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและ  
กรรมการกำหนดคาตอบแทน 
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* หมายเหตุ การจายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ และหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน 
โดยกำหนดจายใหแกกรรมการอิสระสามทานและกรรมการท่ีปรึกษาหน่ึงทาน  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจำป 2557 เปนจำนวน
เงินไมเกิน 6,000,000 บาท  

8. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจำป 2557  

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และขอบังคับของบริษัทฯ ซ่ึงกำหนดใหท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกำหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด เพ่ือเสนอท่ีประชุมผูถือหุนแตงต้ัง 
นายวิสุทธ์ิ เพชรพาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7309 และ/หรือ นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3104 และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982 แหงบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล 
จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  

ผูสอบบัญชีท่ีไดรับการเสนอช่ือดังกลาว ไมมีความสัมพันธ และ/หรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว  

เนื่องจากพิจารณาเห็นวาผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กำหนด และเสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับป 2557 เปน
จำนวนเงิน 1,620,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

รายละเอียด ป 2556 ป 2557 (ปที่เสนอ) 

1. คาตอบแทนรายเดือน 10,000 บาท/คน/เดือน เหมือนเดิม

2. คาเบี้ยประชุม  20,000 บาท/คน/ครั้ง 
สำหรับประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

15,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับ
กรรมการ

เหมือนเดิม  

3. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท/คน/ไตรมาส เหมือนเดิม

4. เงินโบนัสกรรมการ ดูหมายเหตุ* ดูหมายเหตุ*

รวมเปนจำนวนเงินไมเกิน 6,000,000 บาท/ป เหมือนเดิม

รายละเอียด ป 25556 ป 2557 (ปที่เสนอ)

คาสอบบัญชีงบการเงินประจำป 600,000 600,000

คาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส 600,000 600,000

คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทยอย 420,000 420,000

บาท 1,620,000 1,620,000
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงตั้ง นายวิสุทธ์ิ เพชรพาณิชกุล ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขท่ี 7309 และ/หรือ นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3104 และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982  แหงบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
กำหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจำป 2557 จำนวนเงินรวม 1,620,000 บาท  

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)  

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) การขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่กำหนดไวในหนังสือนัดประชุมจะกระทำไดโดยผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนหุน
ที่จำหนายไดทั้งหมด  

อนึ่ง บริษัทฯ ใหกำหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2557 ในวันท่ี 27 มกราคม 2557 และให
รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 28 
มกราคม 2557  

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลาวขางตน (สิ่งท่ีสงมาดวยลำดับที่ 9) 
โดยบริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมต้ังแตเวลา 9.00 น. โดยขอใหเตรียมหลักฐานท่ีตองใชในการประชุมผูถือหุน
ดังมีรายละเอียดตามคำช้ีแจง วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ตองนำมาแสดงกอนเขาประชุมตามที่จัดสงมา
พรอมนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 5) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตาม
ขั้นตอนการเขารวมประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลำดับท่ี 6)  

เพื่อเปนการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได และมีความประสงคจะ
แตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 8) และสงกลับมาที่บริษัทฯ หรือใหผูรับมอบฉันทะนำมายื่นตอบริษัทฯ ได
กอนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2557  

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2557 นี้ บริษัทฯ ไดจัดทำรายงานประจำป 2556 ในรูปแบบของ CD-ROM จัดสงให
แกผูถือหุน อยางไรก็ดี หากทานผูถือหุนมีความประสงคจะขอรับรายงานประจำป 2556 ในแบบรูปเลม สามารถติดตอขอรับได 
โดยแจงความประสงคมายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามความประสงคของทานตอไป  

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำส่ังคณะกรรมการบริษัท ปโก (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)  

(นายพิเสฐ จึงแยมปน)  
รองประธานกรรมการ  

*** บริษัทฯ มีบริการของวางและเครื่องดื่มเทานั้น ***
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