
    

     

 

 

 

 

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 

 

 

วนัพฤหสับดีท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. 

ณ ห้องมีตติง้รูม 1-4 โซนบี ศนูย์การประชมุแหง่ชาตสิิริกิติ์ 

ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 
 

เปิดรับลงทะเบียน ตัง้แต ่13.00 น. 

ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเร่ิมรับลงทะเบียนก่อนเวลาท่ีก าหนด                                                                             

เพ่ือจดัระบบการลงทะเบียนให้เป็นท่ีเรียบร้อย 

เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน 

โปรดน าหนงัสือมอบฉนัทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด 

มาแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทัง้นี ้ทางบริษัท พิจารณางดการแจกของท่ีระลกึในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  
 เพ่ือสนบัสนนุเจตนารมณ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
อยา่งไรก็ดี บริษัทยงัคงจดัอาหารวา่งส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ หรือผู้ รับมอบอ านาจเทา่นัน้ 

(1 ทา่นตอ่ 1ชดุ) 
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วนัท่ี 10 เมษายน 2560 

 
เร่ือง  ค าบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 
  บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 

 
สิง่ที่สง่มาด้วย  

1. คูม่ือวิธีปฏิบตัใินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
2. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
3. หนงัสอืมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ แบบ ข. และ ค.   
4. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
5. รายงานประจ าปี 2559 (รูปแบบ CD) 
6. ประวตัิยอ่และประสบการณ์การท างานของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
7. สดัสว่นการเข้าร่วมประชมุและคา่ตอบแทนของกรรมการรายบคุคล 
8. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
9. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

 
ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวัน

พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องมีตติง้รูม 1-4 โซนบี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม ่       
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (โปรดดแูผนท่ีในสิง่ที่สง่มาด้วย หมายเลข 9) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
เวลา 13.00 – 14.30 น.  ลงทะเบียน 

ทางบริษัทงดแจกของช าร่วยในการประชุมครัง้นี ้ และมีอาหารว่างบรรจุกล่องส าหรับผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชมุ หรือผู้ รับมอบอ านาจเทา่นัน้ 
 

เวลา 14.30 น.  เร่ิมประชมุ โดยมีระเบยีบวาระดงันี ้
 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 ซ่ึงได้ประชุมไปเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2559 

หลกัการและเหตผุล 
 บริษัทได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2559 โดยได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชุม

ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่
รายงานการประชมุดงักลา่วทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apthai.com) โดยมีรายละเอียดตาม สิง่ที่สง่มาด้วย หมายเลข 4

http://www.apthai.com/
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ความเห็นของคณะกรรมการ  
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 มีการบนัทกึข้อมลูไว้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรอง
รายงานการประชมุดงักลา่ว  
การลงมต ิ
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

หลกัการและเหตผุล 
 บริษัทได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 ไว้ในรายงานประจ าปี 2559 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ

เชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว โดยมีรายละเอียดตาม สิง่ที่สง่มาด้วย หมายเลข 5 
ความเห็นของคณะกรรมการ  
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา  

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม  2559 

หลกัการและเหตผุล 
 งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2559 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัชีแล้ว ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมฉบบันี ้ โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 
หมายเลข 5 
ความเห็นของคณะกรรมการ  
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบและเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สุด 31ธันวาคม 2559  ที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว   
การลงมต ิ
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจ าปี 2559 และรับทราบการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิส ารอง 

หลกัการและเหตผุล 
ส าหรับผลประกอบการปี 2559 บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวนทัง้สิน้ 2,702 ล้านบาท หรือคิดเป็นก าไรสทุธิ 0.86 บาทต่อหุ้น  
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ซึ่งก าหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทนุจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้
ต้องมีทนุส ารองมากกวา่นัน้ 
 
เนื่องจากบริษัทมีทนุส ารองจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบริษัท ซึง่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและ
ข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จงึไมต้่องจดัสรรก าไรสทุธิดงักลา่วไว้เป็นทนุส ารองอีก  
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บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแต่ละปีไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ (จากงบการเงินรวม) โดยจะ
พิจารณาปัจจยัต่างๆ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ       
ที่เ ก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทประกอบกัน ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบ             
จากคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น 
 
รายละเอียดการจ่ายปันผลเทียบกบัปีที่ผา่นมา ดงันี ้
 
รอบผลประกอบการ 2559 2558 
ก าไรตอ่หุ้น 0.86 บาท 0.83 บาท 
เงินปันผลตอ่หุ้น 0.30 บาท 0.30 บาท 

อตัราเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 35 36 
 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ       
แหง่ประมวลรัษฎากร ทัง้นี ้เงินปันผลจ านวน 0.30 บาทตอ่หุ้น จ่ายจากก าไรสะสมที่เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลอตัราร้อยละ 
30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหกัเครดิตภาษีได้ในอตัรา 30/70 ของเงินปันผล 
 
วันปิดสมุด
ทะเบียน 

 วนัสดุท้ายของการซือ้ขายหุ้นเพื่อให้ได้รับปันผล (T3) วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 

 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล (RD) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 

 รวบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกั
การโอนหุ้น ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 โดยจะขึน้เคร่ืองหมาย XD ตัง้แต่วนัที่ 8 
พฤษภาคม 2560 

 จ่ายปันผลวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 
 

      ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ส าหรับ ผลการด าเนินงานปี 2559 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.30 บาทโดยจ่ายจากก าไรสะสมที่เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลอตัราร้อยละ 30  คิดเป็นร้อยละ 
35 จากงบการเงินรวมของบริษัท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ
รับเงินปันผลในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2560 และ ให้รวบรวมรายช่ือ ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด           
สมดุทะเบียนในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายปันผลดงักลา่วในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 
การลงมต ิ
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

หลกัการและเหตผุล 
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี แต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  
จากที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สงัเกตการณ์การปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งได้รับ
อนมุตัิให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ผา่นมา มีความเห็นวา่ผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระ 
เช่ียวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบตัิงานได้ผลเป็นอย่างดี และเป็นผู้ สอบบญัชีที่ได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนี  ้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ยงัท าหน้าที่สอบบญัชี
ให้กบับริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งตอ่เนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี จึงมีความเข้าใจในธุรกิจบริษัท และสามารถปฏิบตัิงาน
ร่วมกบับริษัทได้เป็นอยา่งดี  
 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิและแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี จากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั โดย นางศิริวรรณ สรุเทพินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของ
บริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แตปี่ 2556) และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 
4451 และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (เป็นผู้ ลงลายมือช่ือใน            
งบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตัง้แตปี่ 2559) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 
ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอ และบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /   
บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว   
พร้อมกันนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท 
ประจ าปี 2560 เป็นเงินจ านวน 2,100,000 บาท โดยมีรายละเอียดเทียบกบัปีที่ผา่นมา ดงันี ้
 
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท  ปี 2560 (บาท) ปี 2559 (บาท) 
1. คา่สอบบญัชี (Audit Fee) 2,100,000  2,100,000  
2. คา่บริการอื่น (Non Audit Fee) ไมม่ี ไมม่ี 
รวมคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท  2,100,000  2,100,000  

 
ความเห็นของคณะกรรมการ  
ดงันัน้ คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้แตง่ตัง้ บริษัท ส านกังาน       
อีวาย จ ากดั โดยนางศิริวรรณ สรุเทพินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงิน
ของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แตปี่ 2556) และ/หรือ นายวชิาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน
เลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานรัุกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที่ 4753 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือใน   
งบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตัง้แตปี่ 2559)  เพื่อเป็นผู้สอบบญัชีปี 2560 โดยมคีา่ตอบแทน 
2,100,000 บาทตอ่ปี  
  
และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าทีไ่ด้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชี 
รับอนญุาตอื่นของ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 
แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ 
การลงมต ิ
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน



  -5-  

     

 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 

หลกัการและเหตผุล 
ข้อบงัคบับริษัท ข้อที่ 17. ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อย
จ านวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียง
ที่สดุกบัจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) 
 
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากว่าผู้ ใดจะออก      
สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนัน้
อาจจะเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 
 
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคุณสมบัติ
กรรมการจากปัจจัยด้านวุฒิ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของบริษัทเป็น
ส าคญั ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงันี ้
1. ข้อก าหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ข้อบงัคบับริษัทเก่ียวกบัคณุสมบตัิกรรมการ 
2. คณุสมบตัิกรรมการท่ีได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  
3. ประวตัิการศกึษา และประวตัิการท างานอนัเป็นประโยชน์กบักิจการบริษัท 
4. การอบรมที่เก่ียวข้องกบัต าแหนง่หน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจบริษัท การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการก าหนดนโยบาย

ในระดบัสงู 
5. ความมุง่มัน่ท่ีจะดแูลรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียม 
6. การอทุิศเวลาและความสามารถเพื่อพฒันากิจการของบริษัท 

 
ขัน้ตอนการสรรหากรรมการ  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาบคุคลที่มีความเหมาะสมถกูต้องตรงกบัคณุสมบตัิกรรมการที่
บริษัทวางไว้ และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาอนมุตัิเพื่อเสนอในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

 
ส าหรับกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ได้แก่ 

 
ช่ือ-สกลุ ต าแหนง่ในคณะกรรมการ ประเภทของกรรมการ 
นายชอ สงิหเสนี กรรมการ กรรมการอิสระ 
นายนนท์จิตร ตลุยานนท์ กรรมการ กรรมการอิสระ 
นายโกศล สริุยาพร กรรมการ กรรมการอิสระ 
นายศิริพงษ์ สมบตัศิิริ 
นายวสนัต์ นฤนาทไพศาล       

กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นดงันี ้
1) เนื่องด้วยนายชอ สิงหเสนี ไม่ประสงค์จะต่อวาระการเป็นกรรมการ  จึงเห็นสมควรให้ แต่งตัง้ นายหยกพร               
ตนัติเศวตรัตน์ เพื่อเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ แทนวาระของนายชอ สงิหเสนี  
2) เห็นสมควรให้แต่งตัง้กรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ 2. นายโกศล 
สริุยาพร 3. นายศิริพงษ์ สมบตัิศิริ และ 4. นายวสนัต์ นฤนาทไพศาล ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  
กรรมการทุกท่านเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ข้อบงัคบัของบริษัท  
 
พร้อมกนันี ้ได้แนบประวตัิย่อ และประสบการณ์การท างาน ของกรรมการแต่ละท่านมาเพื่อพิจารณา แนบท้ายหนงัสือ
ฉบบันีด้้วยแล้ว (สิง่ที่สง่มาด้วย หมายเลข 6) 
ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนเก่ียวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย)  ได้พิจารณาตามความเห็นของ            
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมและประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการ      
ที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้จ านวน 5 ท่านดงัข้างต้น ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า      
มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท  ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และเป็นบคุคล
ผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้
แต่งตัง้กรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ และกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน 
ได้แก่ 1. นายนนท์จิตร ตลุยานนท์ 2. นายโกศล สริุยาพร 3. นายศิริพงษ์ สมบตัิศิริ และ 4. นายวสนัต์      นฤนาทไพศาล 
ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 
 
ในจ านวนกรรมการทัง้ 5 ท่านนี ้มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า เป็นบคุคลที่สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ส าหรับนายนนท์จิตร ตุลยานนท์ และนายโกศล    
สริุยาพร แม้จะด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระอยา่งตอ่เนื่องมาถึง 17 ปี แตค่ณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่ เป็นผู้มีความ
เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอยา่งดีและมีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระ 
 
ทัง้นี ้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้ เป็นกรรมการ
บริษัทแล้ว แตไ่มม่ีผู้ใดเสนอรายช่ือเข้ามา 
การลงมต ิ
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

หลกัการและเหตผุล 
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติ
ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ 
 
หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนและการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการในอตัราที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของ
บริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกนั คา่ตอบแทนประกอบด้วย ค่าเบีย้กรรมการ ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จซึ่งเป็นค่าตอบแทน
พิเศษที่จ่ายให้กบักรรมการปีละครัง้ตามผลก าไรของบริษัท (จะเสนอเพื่อพิจารณาในวาระถดัไป) คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทนจะมีหน้าที่ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนในเบือ้งต้น เพื่อน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
ก่อนน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิเป็นประจ าทกุปี  
 
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทมีหลกัการดงันี ้
1. ค่าเบีย้ประชุมพิจารณาจากต าแหน่งในคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท และเทียบเคียงกับบริษัทใน

อตุสาหกรรมเดียวกนั 
2. บ าเหน็จพิจารณาจากผลก าไรของบริษัท และจ านวนปันผลที่จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น 
3. หากกรรมการด ารงต าแหนง่มากกวา่หนึง่ต าแหนง่ในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชดุยอ่ย จะได้รับค่าตอบแทน

ตามต าแหนง่ที่ได้รับสงูสดุเพียงต าแหนง่เดียว 
4. ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะอยู่ในรูปของเงินเดือนและบ าเหน็จซึ่งบ าเหน็จจะเป็นไปตามการจ่าย

ให้แก่กรรมการ 
 
บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการโดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชน
ทราบ ในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจ าปีของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและด ารงตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและเบีย้ประชมุ ประจ าปี 2560 แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด
ย่อย อนัได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการและความเสีย่ง โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 

 
 
 

 ปี 2560 (บาท/เดือน) ปี 2559 (บาท/เดือน) 
ประธานกรรมการ 60,000 60,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 55,000 55,000 
กรรมการ  45,000 45,000 
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2. คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย 
 
 ปี 2560 (บาท/ครัง้) ปี 2559 (บาท/ครัง้) 
ประธานกรรมการ 12,500 12,500 
กรรมการ  10,000 10,000 

 
ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ประชุม พึงจะได้รับแต่ค่าบ าเหน็จ
กรรมการเทา่นัน้ 
การลงมต ิ
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจ่ายบ าเหน็จกรรมการ 
หลกัการและเหตผุล 

 เช่นเดียวกบัใน วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
ความเห็นของคณะกรรมการ  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัการการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ดงัรายละเอียดในวาระที่ 7 จึงเห็นสมควรขอจ่ายบ าเหน็จส าหรับปี 2559 ให้กบักรรมการทกุท่าน รวมเป็นเงิน
ไมเ่กิน 4.70 ล้านบาท (คา่บ าเหน็จส าหรับปี 2558 เป็นจ านวนไมเ่กิน 4.70 ล้านบาท) 
การลงมต ิ
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 

 
วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 
ตามข้อบงัคบัของบริษัท ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น  (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า

ยี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้ น            
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ (สิง่ที่สง่มาด้วย หมายเลข 2) 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมตามก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถ               
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้ รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอ      
นายนนท์จิตร ตลุยานนท์ และ นายโกศล สริุยาพร เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของทา่นในการเข้าร่วมประชมุตามหนงัสอืมอบฉนัทะ (สิ่งที่สง่มา
ด้วย หมายเลข 3) ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการทัง้สองท่านมีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 
พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ ที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้(ข้อมลูของกรรมการอิสระ ตาม
สิง่ที่สง่มาด้วย หมายเลข 8) ทัง้นีจ้ะต้องยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ ณ สถานที่จดั
ประชมุข้างต้น ตัง้แตเ่วลา 13.00 – 14.30 น. 
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รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีบริษัทขอเสนอช่ือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะของทา่น  
1.     นายนนท์จิตร ตลุยานนท์  อาย ุ58 ปี 

 อยูบ้่านเลขท่ี 6/14 ซอยศภุกร แขวงวดัโสมนสัวรวิหาร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 
2. นายโกศล สริุยาพร  อาย ุ53 ปี 
 อยูบ้่านเลขท่ี 800/67 ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 
 
 กรุณากรอกชื่อกรรมการอิสระทัง้สองท่านลงในช่องผู้รับมอบฉันทะ ทัง้นีเ้พื่อผลประโยชน์ของท่าน
เองในกรณีที่กรรมการท่านหน่ึงท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 
 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ของบริษัทฉบับนี ้พร้อมทัง้เอกสาร
ประกอบการประชมุและแบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.apthai.com) 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
                   ขอแสดงความนบัถือ 
                        บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
       (นายอนพุงษ์ อศัวโภคิน) 

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


