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 วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2558 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 

เรียน ทานผูถือหุนบริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 

 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2557 

 2. รายงานประจําป 2557 ในรูปแบบซีดีรอม 

 3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ 

 4. นิยามกรรมการอิสระ 

 5. คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารกอนเขาประชุม การออกเสียงลงคะแนนใน

แตละวาระ ขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน 

 6. ข้ันตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 

 7. รายชื่อกรรมการอิสระท่ีผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงแทน 

 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

 9. แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุม 

 

 ดวยคณะกรรมการบริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558  

ในวันศุกรท่ี 27 กุมภาพันธ 2558 เวลา 10:00 น. ณ โพธาลัย เลเชอรพารค หองพรรณภิรมย เลขท่ี 28 ซอยโยธินพัฒนา 3  

ถนนประดิษฐมนูธรรม คลองจั่น บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้

 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

วัตถุประสงคและเหตุผล  บริษัทฯ ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2557 และได

จัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ัง

ไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ ดวยแลว 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับรอง

รายงานการประชุมดังกลาว 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1  

 

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจําปและผลการดําเนินงานประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 

วัตถุประสงคและเหตุผล  รายงานของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และการเปล่ียนแปลงสําคัญท่ีเกิดข้ึนใน

รอบป 2557 ตามท่ีปรากฏอยูในรายงานประจําป 2557 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ และผลการดําเนินงานตามท่ีปรากฏอยูในรายงานประจําป 

2557 เพื่อใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบ 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2  
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3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 

วัตถุประสงคและเหตุผล  งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 ซึ่งแสดง

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯตามท่ีปรากฏในรายงานประจําป ไดผานการตรวจสอบและรับรองจาก

ผูสอบบัญชีและไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2  

 

4. รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 

วัตถุประสงคและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการ

อาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว เมื่อเห็นวาบริษัทฯ มีกําไรสมควรพอท่ีจะจายได และเมื่อได

จายเงินปนผลแลว ตองรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2558 มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจาก

กําไรสะสม ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน 215,294,559 หุน และหุน

บุริมสิทธิจํานวน 330,000 หุน รวมท้ังส้ินจํานวน 215,624,559 หุน คิดเปนเงินท้ังส้ิน 43,124,912 บาท โดยบริษัทฯ ได

กําหนดจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนในวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2558 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาล ใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบ 

 

5. พิจารณาการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2557 และเรื่องงดจายเงินปนผลเพิ่มเติม 

วัตถุประสงคและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหบริษัทฯ 

ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งเปนทุนสํารองไวไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 215,624,775 บาท และทุนสํารองตามกฎหมาย  

(กอนจัดสรรเพิ่มเติม) จํานวน 15,993,282 บาท และมีกําไรสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 จํานวน 29,928,694 

บาท เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดจัดสรรกําไร

สุทธิสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 เปนทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจํานวน 1,496,435 บาท ทําใหบริษัทฯ มีทุน

สํารองตามกฎหมาย ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 เปนจํานวน 17,489,717 บาท และบริษัทฯ ขอเสนอเพื่อพิจารณางดจายเงิน

ปนผลเพิ่มเติมสําหรับป 2557 เนื่องจากบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลเปนจํานวน 43,124,912 บาท หรือประมาณ 

รอยละ 144 ของกําไรสุทธิซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ แลว 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจํานวน 

1,496,435 บาท และงดจายเงินปนผลเพิ่มเติมสําหรับป 2557 
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6. พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ และเลือกต้ังกรรมการเพิ่มเติม 

วัตถุประสงคและเหตุผล  ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ

ท้ังคณะ  ถ า จํ าน วนกรรมก า ร ท่ี จ ะแบ ง ออก ให ต รง เป นสามส ว นไม ไ ด  ก็ ให ออก โดยจํ า นวน ใกล ท่ี สุด กั บ 

สวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจําป สําหรับกรรมการท่ีตองออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนใน 

คร้ังนี้ มีดังนี้  

รายชื่อ ตําแหนง 

นายไชยยศ บุญญากิจ 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ 

กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

นายเสริญ วิเทศพงษ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ 

กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

นายวิริยะ ผลโภค  

กรรมการบริษัท 

กรรมการสรรหา 

กรรมการกําหนดคาตอบแทนและ 

ท่ีปรึกษา 

นอกจากนั้น เพื่อการบริหารงาน และการตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัทท่ีมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน คณะกรรมการบริษัทจึง

มีมติเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 คน โดยไดเสนอชื่อ นางสาวเชีย ยวน จวิน เปน

กรรมการบริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทซึ ่งไมรวมกรรมการบริษัทที่ม ีสวนไดเสีย  เห็นชอบตามขอเสนอของ

คณะกรรมการสรรหา ใหนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาให นายไชยยศ บุญญากิจ นายเสริญ วิเทศพงษ และนายวิริยะ 

ผลโภค กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนางสาวเชีย ยวน จวิน เปนกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 

ท้ังนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นวาบุคคลดังกลาวขางตนเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 และไมมีลักษณะตองหามแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ บุคคลดังกลาวยังเปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เปน

อยางดีและท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีสวนรวมสรางประโยชนใหแกบริษัทฯ ไดอยางดียิ่ง  

ประวัติและรายละเอียดของกรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือ ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3  

 

7. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558  

วัตถุประสงคและเหตุผล  บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ และ

เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ีจึงนําเสนอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 เปน

จํานวนเงินไมเกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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รายละเอียด ป 2557 ป 2558 (ปที่เสนอ) 

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

2. คาเบี้ยประชุม  

 

20,000 บาท/คน/คร้ัง สําหรับประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ  

15,000 บาท/คน/คร้ัง สําหรับกรรมการ 

เหมือนเดิม  

 

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

4. เงินโบนัสกรรมการ ดูหมายเหตุ* ดูหมายเหตุ* 

รวมเปนจํานวนเงินไมเกิน 6,000,000 บาท/ป เหมือนเดิม 

* หมายเหต ุการจายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ และหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน 

โดยกําหนดจายใหแกกรรมการอิสระสามทานและกรรมการท่ีปรึกษาหนึ่งทาน  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 เปนจํานวนเงิน

ไมเกิน 6,000,000 บาท  

 

8. พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558  

วัตถุประสงคและเหตุผล  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหท่ีประชุม

สามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอเสนอของ

คณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดเพื่อเสนอท่ีประชุมผูถือหุนแตงตั้ง

นางสาวสุภาภรณ มั่งจิตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8125 และ/หรือ นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3104 และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 2982 แหงบริษัท สอบบัญช ี

ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชขีองบริษัทฯ 

ผูสอบบัญชีท่ีไดรับการเสนอชื่อดังกลาว ไมมีความสัมพันธ และ/หรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 

เนื่องจากพิจารณาเห็นวาผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพยกําหนด จึงเสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 

2558 เปนจํานวนเงิน 1,620,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

รายละเอียด ป 2557 ป 2558 (ปที่เสนอ) 

คาสอบบัญชีงบการเงินประจําป 600,000 600,000 

คาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส 600,000 600,000 

คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทยอย 420,000 420,000 

บาท 1,620,000 1,620,000 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ  แตงตั้ง  นางสาวสุภาภรณ มั่งจิตร  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8125 และ/หรือ นางวิ ไลรัตน  โรจนนค รินทร  ผูสอบบัญชี รับอนุญาต 

ทะเบียนเลขท่ี 3104 และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 2982 แหง 

บริษัท สอบบัญชี ดี  ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนแก 

ผูสอบบัญชปีระจําป 2558 จํานวนเงินรวม 1,620,000 บาท 
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9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถาม)ี 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) การขอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน

นอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมจะกระทําไดโดยผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนท่ี

จําหนายไดท้ังหมด  

อนึ่ง บริษัทฯ ใหกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2558 และให

รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี  

3 กุมภาพันธ 2558 

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลาและสถานท่ีดังกลาวขางตน (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 9) 

โดยบริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมตั้งแตเวลา 9.00 น. โดยขอใหเตรียมหลักฐานท่ีตองใชในการประชุมผูถือหุน

ดังมีรายละเอียดตามคําชี้แจง วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานท่ีตองนํามาแสดงกอนเขาประชุมตามท่ีจัดสงมา

พรอมนี้ (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 5) โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ และดําเนินการประชุมตาม

ข้ันตอนการเขารวมประชุม (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 6)  

เพื่ อ เปนการ รักษา สิทธิ และผลประโยชนของผูถื อ หุ นในกรณี ท่ีผูถื อ หุ นไม สามารถ เขา ร วมประชุม ไดและมี 

ความประสงคจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังนี้โปรดกรอกขอความและลงลายมือ

ชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 8) และสงกลับมาท่ีบริษัทฯ หรือใหผูรับมอบฉันทะนํามายื่นตอบริษัทฯ 

ไดกอนเร่ิมการประชุม 1 ชั่วโมง ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2558 

 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 นี้ บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานประจําป 2557 ในรูปแบบของ CD-ROM จัดสงใหแก

ผูถือหุน อยางไรก็ดีหากทานผูถือหุนมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2557 ในแบบรูปเลมสามารถติดตอขอรับได 

โดยแจงความประสงคมายังบริษัทฯ เพื่อดําเนินการตามความประสงคของทานตอไป  

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ  

โดยคําส่ังคณะกรรมการบริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

(นายพิเสฐ จึงแยมปน)  

รองประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

*** บริษัทฯ มีบริการของวางและเคร่ืองดื่มเทานั้น *** 


