
 

 

ทางบริษัทงดแจกของช ำร่วยในการประชมุครัง้นี ้ และมีอำหำรว่ำงบรรจุ
กล่องส ำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม หรือผู้รับมอบอ ำนำจเท่ำนัน้ 
 

วนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2559 
 

เร่ือง  ค าบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 
  บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย  
1. คูมื่อวิธีปฏิบตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
2. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
3. หนงัสือมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ แบบ ข. และ ค.   
4. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 
5. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
6. รายงานประจ าปี 2558 (รูปแบบ CD) 
7. ประวตัิย่อและประสบการณ์การท างานของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
8. จ านวนการประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย และการเข้าร่วมประชมุ และ

คา่ตอบแทนของกรรมการ 
9. ประวตัิย่อและประสบการณ์การท างานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่ีบริษัท

เสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2559 ในวนัพฤหสับดีท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโลตสั โซนบี ชัน้ 2 ศนูย์การประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 
ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (โปรดดแูผนท่ีในเอกสารแนบท่ี 4) เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
เวลา 13.00 – 14.30 น.  ลงทะเบียน 
  
 

 
เวลา 14.30 น.  เร่ิมประชมุ โดยมีระเบียบวาระดงันี ้
 
วำระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึง่ได้ประชุมไปเม่ือ 

วันที่ 30 เมษายน 2558 
หลกัการและเหตผุล 

 บริษัทฯ ได้จดัการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 โดยได้จดัส่งส าเนา
รายงานการประชมุให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย



 

 

ก าหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่รายงานการประชมุดงักล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apthai.com) โดยมี
รายละเอียดตาม สิ่งท่ีสง่มาด้วย หมายเลข 5 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 มีการบนัทกึข้อมลูไว้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน จงึ
เหน็สมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
การลงมติ 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วำระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 

หลกัการและเหตผุล 
 บริษัทฯ ได้รายงานผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน ในรอบปี 2558 โดยมีการอธิบายการเปลี่ยนแปลง

ตวัเลขของงบการเงิน รวมทัง้ปัจจยัต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัททัง้ด้านบวกและด้านลบ ไว้ในรายงานประจ าปี 
2558 ซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 
หมายเลข 6  
ความเหน็ของคณะกรรมการ  
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา  

 
วำระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

หลกัการและเหตผุล 
 งบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามท่ีแสดงไว้ในรายงานประจ าปี ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสือบอกกล่าวเรียกประชมุฉบบันี ้โดยมี
รายละเอียดตาม สิ่งท่ีสง่มาด้วย หมายเลข 6 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบและเห็นสมควรพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว   
การลงมติ 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วำระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลส าหรับผลประกอบการปี พ.ศ. 2558 และรับทราบการจัดสรรก าไร

สุทธิเป็นเงนิส ารอง 
หลกัการและเหตผุล 
ส าหรับผลประกอบการปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวนทัง้สิน้ 2,623 ล้านบาท หรือคิดเป็นก าไร
สทุธิ 0.83 บาทตอ่หุ้น  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ซึง่ก าหนด
ว่า บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทนุจด
ทะเบียน เว้นแตบ่ริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกว่านัน้ เน่ืองจากบริษัท

http://www.apthai.com/


 

 

มีทนุส ารองจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายและ
ข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จงึไมต้่องจดัสรรก าไรสทุธิดงักลา่วไว้เป็นทนุส ารองอีก 
 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแต่ละปีไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ (จากงบการเงิน
รวม) โดยจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลอ่ง การ
ขยายธุรกิจและปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทประกอบกัน ซึ่งการจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น  
 
รายละเอียดการจ่ายปันผลเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ดงันี ้
รอบผลประกอบการ 2558 2557 

ก าไรตอ่หุ้น 0.83 บาท 0.83 บาท 

เงินปันผลตอ่หุ้น 0.30 บาท 0.26 บาท 

อตัราเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 36 31.3 

 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 
47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทัง้นี ้เงินปันผลจ านวน 0.30 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสะสมท่ีเสียภาษีเงินได้
นิติบคุคลอตัราร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหกัเครดิตภาษีได้ในอตัรา 30/70 ของเงินปันผล 

 
วันปิดสมุด
ทะเบียน 

 วนัสดุท้ายของการซือ้ขายหุ้นเพ่ือให้ได้รับปันผล (T3) วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2559 

 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (RD) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 
2559 

 รวบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกั
การโอนหุ้น (XD) ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 จ่ายปันผลวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 
 
       ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 36 ของก าไรสทุธิ จากงบการเงิน
รวมของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับ
เงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 และ ให้รวบรวมรายช่ือ ม.225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียนในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 และก าหนดจ่ายปันผลดงักลา่วในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 
การลงมติ 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 



 

 

วำระที่ 5   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
หลกัการและเหตผุล 
พระราชบัญญัติบริษัทหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปี 
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

 ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
จากท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สงัเกตการณ์การปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั ซึง่ได้รับอนมุตัิให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ีผ่านมา มีความเห็นว่า
ผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระ เช่ียวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบตัิงานได้ผลเป็นอย่างดี
และเป็นผู้ สอบบัญชีท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี ้
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ยงัท าหน้าท่ีสอบบญัชีให้กบับริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลา 
10 ปี จึงมีความเข้าใจในธุรกิจบริษัท และสามารถปฏิบตัิงานร่วมกบับริษัทได้เป็นอยา่งดี      
 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี จากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยนางศิริวรรณ สรุเทพินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4604 (เป็นผู้ลง
ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตัง้แต่ปี 2554) และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศ
กระวี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4451 และ/หรือ  นางสาวสาธิดา รัตนานรัุกษ์ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4753 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2559 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอ และบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไมมี่ความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบั
บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  
 
พร้อมกนันี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัเหน็ควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิค่าสอบบญัชีของ
บริษัท ประจ าปี 2559 เป็นเงินจ านวน 2,100,000 บาท โดยมีรายละเอียดเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ดงันี ้

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท) 
1. คา่สอบบญัช ี(Audit Fee) 2,100,000  2,000,000 
2. คา่บรกิารอื่น (Non Audit Fee) ไมม่ ี ไมม่ ี
รวมคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  2,100,000  2,000,000 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ   
ดงันัน้ คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้แต่งตัง้ บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยนางศิริวรรณ สรุเทพินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4604 และ/หรือ  
นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4451 และ/หรือ  นางสาวสาธิดา รัตนานรัุกษ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4753  เพ่ือเป็นผู้สอบบญัชีปี 2559 โดยมีค่าตอบแทน 2,100,000 
บาทตอ่ปี  



 

 

และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเหน็ตอ่
งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ 
การลงมติ 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นต ำแหน่งตำมวำระ 

หลกัการและเหตผุล 
ข้อบังคับบริษัท ข้อท่ี 17. ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจาก
ต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามสว่นไม่ได้ 
ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก 
และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ  ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่
ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่ง
อีกก็ได้ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณา
คุณสมบัติกรรมการจากปัจจัยด้านวุฒิ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการของบริษัทเป็นส าคญั ภายใต้หลกัการดงันี ้
1. ข้อก าหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ คณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อบงัคบับริษัทเก่ียวกบัคณุสมบตัิกรรมการ 
2. คณุสมบตัิกรรมการท่ีได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  
3. ประวตัิการศกึษา และประวตัิการท างานอนัเป็นประโยชน์กบักิจการบริษัท 
4. การอบรมท่ีเก่ียวข้องกบัต าแหน่งหน้าท่ีของกรรมการ ธุรกิจบริษัท การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการ

ก าหนดนโยบายในระดบัสงู 
5. ความมุง่มัน่ท่ีจะดแูลรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียม 
6. การอทุิศเวลาและความสามารถเพ่ือพฒันากิจการของบริษัท 
ขัน้ตอนการสรรหากรรมการ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมถูกต้องตรงกับ
คุณสมบัติกรรมการท่ีบริษัทวางไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาอนุมัติเพ่ือเสนอในท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

 
 
 
 
 



 

 

ส าหรับกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ได้แก่ 
 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่งในคณะกรรมการ ประเภทของกรรมการ 

นายชชัวาล พรรณลาภ ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ 

นายพรวฒุิ สารสิน กรรมการ กรรมการอิสระ 

นายพนัธ์พร ทพัพะรังสี กรรมการ กรรมการอิสระ 

น.ส.กิตติยา พงศ์ปชูนีย์กลุ กรรมการ กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว และมีความเหน็ดงันี ้

1) เน่ืองด้วยนายชชัวาล ไมป่ระสงค์จะตอ่วาระการเป็นกรรมการ  จึงเห็นสมควรให้แต่งตัง้ รศ. ดร.นริศ ชยัสตูร 

เพ่ือเข้าด ารงต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการ แทนวาระของนายชชัวาล   

2) เหน็สมควรให้แตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ทา่น ได้แก่ นายพรวฒุิ สารสนิ 
นายพนัธ์พร ทพัพะรังสี และ น.ส.กิตติยา พงศ์ปชูนีย์กลุ ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย

กรรมการทกุท่านเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถและมีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ใน

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และข้อบงัคบัของบริษัท 

พร้อมกนันี ้ได้แนบประวตัิย่อ และประสบการณ์การท างาน การศึกษา การอบรมหลกัสตูรกรรมการต่างๆ 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ การถือหุ้นในบริษัทและการด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนๆ ของกรรมการแต่ละท่าน
มาเพ่ือพิจารณา แนบท้ายหนงัสือฉบบันีด้้วยแล้ว (สิง่ท่ีสง่มาด้วย หมายเลข 7) 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาตามความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมและประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดย
เห็นว่าผู้ ได้รับการเสนอช่ือทัง้ 4 ท่านข้างต้น มีคณุสมบตัิครบถ้วน  ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้ และเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้แต่งตัง้ กรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ รศ. ดร.นริศ ชัยสูตร และ
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ทา่น ได้แก่ 1.นายพรวฒุิ สารสิน  2.นายพนัธ์พร ทพัพะรังสี 
3.น.ส.กิตติยา พงศ์ปชูนีย์กลุ ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งตอ่อีกวาระหนึง่ 
การลงมติ 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
 
 
 



 

 

วำระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
หลกัการและเหตผุล 
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไป

ตามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนและการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการในอัตราท่ีเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่าย
ค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนๆ ในธุรกิจเดียวกนั ค่าตอบแทนประกอบด้วย ค่าเบีย้กรรมการ ค่าเบีย้ประชุม 
และบ าเหน็จซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษท่ีจ่ายให้กบักรรมการปีละครัง้ตามผลก าไรของบริษัท (จะเสนอเพ่ือ
พิจารณาในวาระถดัไป) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีหน้าท่ีในการพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนในเบือ้งต้น เพ่ือน าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการ ก่อนน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิเป็น
ประจ าทกุปี  
 
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทมีหลกัการดงันี้ 
1. ค่าเบีย้ประชมุพิจารณาจากต าแหน่งในคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท และเทียบเคียงกบั

บริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
2. บ าเหน็จพิจารณาจากผลก าไรของบริษัท และจ านวนปันผลท่ีจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น 
3. หากกรรมการด ารงต าแหน่งมากกว่าหนึ่งต าแหน่งในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย จะ

ได้รับคา่ตอบแทนตามต าแหน่งที่ได้รับสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียว 
4. ค่าตอบแทนของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะอยู่ในรูปของเงินเดือนและบ าเหน็จซึ่งบ าเหน็จจะเป็นไป

ตามการจ่ายให้แก่กรรมการ 
 

บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการโดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้
สาธารณชนทราบ ในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจ าปีของบริษัท เพ่ือความโปร่งใสและด ารงตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ   

เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบีย้ประชุม ประจ าปี 2559 แก่คณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อย อนัได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

และคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการและความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้

 

 



 

 

1. คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการ   60,000 บาทตอ่เดือน (เดิม 60,000 บาทตอ่เดือน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  55,000 บาทตอ่เดือน (เดิม 55,000 บาทต่อเดือน) 
กรรมการ    45,000 บาทตอ่เดือน (เดิม 45,000 บาทต่อเดือน) 

2. คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการและกรรมการชดุย่อย 
ประธานกรรมการ 12,500 บาทตอ่ครัง้การเข้าประชมุ (เดิม 12,500 บาทต่อครัง้การเข้าประชมุ) 

 กรรมการ 10,000 บาทตอ่ครัง้การเข้าประชมุ (เดิม 10,000 บาทตอ่ครัง้การเข้าประชมุ)
ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท จะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนรายเดือน และคา่เบีย้ประชมุ พงึจะได้รับแต่
คา่บ าเหน็จกรรมการเทา่นัน้ 
การลงมติ 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

 
วำระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายบ าเหน็จกรรมการ 

หลกัการและเหตผุล 
 เช่นเดียวกบัใน วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึง่สอดคล้องกบัหลกัการการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ดังรายละเอียดในวาระท่ี 7 จึงเห็นสมควรขอจ่ายบ าเหน็จส าหรับปี 2558 ให้กับ
กรรมการทกุทา่น รวมเป็นเงินไมเ่กิน 4.70  ล้านบาท (ค่าบ าเหน็จส าหรับปี 2557 เป็นเงินจ านวน 4.55 ล้าน
บาท) 
การลงมติ 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

 
วำระที่ 9  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุ
ไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ (โปรดดเูอกสารแนบท่ี 2) 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมตามก าหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่
สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุ ในกรณีท่ีไม่สามารถหาผู้ รับมอบฉนัทะ
ได้ บริษัทขอเสนอนายนนท์จิตร ตลุยานนท์ และ นายโกศล สริุยาพร เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของท่านในการเข้าร่วมประชมุ
ตามหนังสือมอบฉันทะ (โปรดดูเอกสารแนบท่ี 3) ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดย
กรรมการทัง้สองท่านไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครัง้นี ้(ประวัติย่อและประสบการณ์ โปรดดูเอกสารแนบท่ี 9) ทัง้นี ้



 

 

จะต้องย่ืนเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ ณ สถานท่ีจดัประชมุข้างต้น ตัง้แต่
เวลา 13.00 – 14.30 น. 
 
รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ ขอเสนอช่ือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะของทา่น  
1.     นายนนท์จิตร ตลุยานนท์  อาย ุ57 ปี 

 อยูบ้่านเลขท่ี 6/14 ซอยศภุกร แขวงวดัโสมนสัวรวิหาร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ และหรือ 
2. นายโกศล สริุยาพร  อาย ุ52 ปี 
 อยูบ้่านเลขท่ี 800/67 ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 
 
 กรุณำกรอกช่ือกรรมกำรอิสระทัง้สองท่ำนลงในช่องผู้รับมอบฉันทะ ทัง้นีเ้พ่ือผลประโยชน์ของท่ำน
เองในกรณีที่กรรมกำรท่ำนหน่ึงท่ำนใดไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ 
 
 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ของ บริษัทฉบับนี ้พร้อมทัง้เอกสาร
ประกอบการประชมุและแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. ไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทแล้ว (www.apthai.com) 
 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
                  ขอแสดงความนบัถือ 
                       บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
 
                 
               

         (นายอนพุงษ์ อศัวโภคิน) 
              ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
หากทา่นมีข้อสงสยัประการใด กรุณาติดตอ่ฝ่าย Corporate Legal Counselor  
โทรศพัท์ 02 261 2518-22 ตอ่ 143, 364 
อีเมล์ Pramart_k@apthai.com 


