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บมจ. 0107546000296 
 

 

 วันท่ี 26 มกราคม 2552  

 

เรียน ทานผูถือหุน 

 

เรือ่ง คาํบอกกลาวเรยีกประชมุสามญัผูถอืหุน ประจาํป 2552 

 

ดวยคณะกรรมการบริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2552 ในวันจันทรท่ี 16 กุมภาพันธ 2552 เวลา 10.00 น. ณ อาคารปโก เลขท่ี 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท 105  

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2551 ประชุมเมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2551 

 

วัตถุประสงคและเหตุผล  การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2551 ไดจัดขึ้นในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2551 และได

จัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด 

รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทดวยแลว  

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ดังกลาว 

 

รายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1 

 

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจําป และผลการดําเนินการประจําป 2551 

 

วัตถุประสงคและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2551 และการเปลี่ยนแปลงสําคัญท่ีเกิดขึ้นในรอบ 

ป 2551 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2551 ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมครั้งน้ี  

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานประจําป 2551 เพ่ือใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบ 

 

รายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2 

 

3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 

 

วัตถุประสงคและเหตุผล  งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงิน

และผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2551 ตามที่ปรากฎในรายงานประจําป ไดผานการตรวจสอบและรับรองจาก

ผูสอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท ทูช โทมัธสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแลว 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี 

กําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 

 

รายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2 
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4. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับงบการเงินประจําป 2551 ซึ่งคณะกรรมการไดอนุมัติจายเปนเงินปนผล

ระหวางกาลไปแลว และการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

วัตถุประสงคและเหตุผล  ขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับงบการเงินประจําป 2551  

ซึ่งคณะกรรมการไดอนุมัติจายเปนเงินปนผลระหวางกาลไปแลว 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับ 

งบการเงินประจําป 2551 ซึ่งคณะกรรมการไดอนุมัติจายเปนเงินปนผลระหวางกาลไปแลว และการจัดสรรกําไรเปน

ทุนสํารองตามกฎหมาย  

 

เงินปนผลจายระหวางกาลมีรายละเอียดดังน้ี 

 

• จายครั้งท่ี 1 ในอัตรา 0.20 บาท ตอหุน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2551 ประชุมเมื่อวันท่ี  

6 มิถุนายน 2551 โดยจายในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2551 

 

• จายครั้งท่ี 2 ในอัตรา 0.18 บาท ตอหุน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2551 ประชุมเมื่อวันท่ี  

12 ธันวาคม 2551 โดยจายในวันท่ี 9 มกราคม 2552 

 รวมเปนเงินปนผลจายท้ังสิ้นในป 2551 เปนอัตรา 0.38 บาทตอหุน 

 

สําหรับการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทไดจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายไวครบ

ตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดแลว จึงไมจําเปนตองสํารองเงินในสวนน้ีเพ่ิมเติมอีก 

 

จึงเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับงบการเงินประจําป 2551 โดยเงินปนผลระหวาง

กาลครั้งท่ี 1 ไดเสนอใหท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2551 รับทราบไปแลว ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2551 และ

เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล ครั้งท่ี 2/2551 ซึ่งจายไปแลวในวันท่ี  

9 มกราคม 2552   

 

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัท กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามใน 

การประชุมสามัญประจําป สําหรับกรรมการที่ตองออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งน้ี มีดังน้ี 

 

1. นายไชยยศ  บุญญากิจ กรรมการที่เปนอิสระ 

2. นายเสริญ  วิเทศพงษ กรรมการที่เปนอิสระ 

3. นายวิริยะ  ผลโภค กรรมการและที่ปรึกษา 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการบริษัทท่ีมีสวนไดเสีย เห็นชอบตามขอเสนอของ

คณะกรรมการสรรหา ใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาให นายไชยยศ บุญญากิจ นายเสริญ วิเทศพงษ และ 

นายวิริยะ ผลโภค กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
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ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาเห็นวาบุคคลดังกลาวขางตนเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 และไมมีลักษณะตองหามแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑของสํานักงานกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะความรูความสามารถ และประสบการณตรงตามที่

บริษัทกําหนด  

 

จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน เลือกตั้งบุคคลท้ัง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไป 

 

ประวัติและรายละเอียดของกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ ปรากฎตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3 

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 4 

 

6. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2552 

 

วัตถุประสงคและเหตุผล   เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนด 

ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เพ่ือเสนอ 

ท่ีประชุมผูถือหุน แตงตั้ง นางนัชลี บุญญะการกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3096 แหง บริษัท 

ดีลอยท ทูช โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เน่ืองจากพิจารณาเห็นวาผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่สํานักงาน

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด และมีผลการปฏิบัติงานเปนท่ีนาพอใจ โดยกําหนดคาตอบแทน 

ผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2552 เปนจํานวนเงิน 2,040,000 บาท ซึ่งอยูในอัตราเทากันกับปท่ีแลว โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

 

 บาท 

คาสอบบัญชีงบการเงินและงบการเงินรวมประจําปของบริษัท 850,000 

คาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทรายไตรมาส 600,000 

คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทยอย 3 แหง 590,000 

 2,040,000 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงตั้ง นางนัชลี  

บุญญะการกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 

และ/หรือ นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3096 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสึ ไชยยศ  

สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2552 จํานวนเงินรวม 

2,040,000 บาท ซึ่งอยูในอัตราเทากันกับปท่ีแลว ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

จึงเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีป 2552 ของบริษัท และกําหนดเงินคาสอบบัญชีตาม 

ท่ีคณะกรรมการเสนอ 
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7. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2552 

 

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทมีนโยบายกําหนดคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฎิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 

และเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงนําเสนอผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ

ประจําป 2552 เปนจํานวนเงินไมเกิน 5,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 ดังน้ี 

 

คาตอบแทนรายเดือน 5,000/คน/เดือน 

คาเบี้ยประชุม 15,000/คน/ครั้ง 

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 50,000/คน/ไตรมาส 

รวมจํานวนไมเกิน 5,000,000/ป 

 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ

ประจําป 2552 เปนจํานวนเงินคงเดิมไมเกิน 5,000,000 บาท ในอัตราและหลักเกณฑเดียวกันกับคาตอบแทน

กรรมการประจําป 2551  

 

จึงเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 จํานวนไมเกิน 5,000,000 บาท 

 

8. รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล ท่ีคณะกรรมการไดพิจารณาอนุมัติเมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2551 

 

เน่ืองจากในวาระนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนไปแลวใน วาระที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังท่ีไดกลาว

ไปแลว 

 

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) การขอใหท่ีประชุมพิจารณา 

เรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมจะกระทําไดโดยผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงใน

สามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

 

อน่ึง บริษัทใหกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ในวันท่ี 27 มกราคม 2552 และให

รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธิปดสมุดทะเบียนในวันท่ี  

28 มกราคม 2552 

 

จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลาวขางตน (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 6) โดยบริษัท

จะเริ่มรับลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมตั้งแตเวลา 9.00 น. โดยขอใหเตรียมหลักฐานที่ตองใชเพ่ือการประชุมผูถือหุนดังมี

รายละเอียดตามคําชี้แจง วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ตองนํามาแสดงกอนเขาประชุมตามที่จัดสงมา

พรอมน้ี (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 7) โดยบริษัทจะดําเนินการประชุมตามขอบังคับของบริษัท และดําเนินการประชุมตาม

ขั้นตอนการเขารวมประชุม (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 8)  

 






