
   

 

 

 

 

 

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 

 

วนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. 

ณ ห้อง เลอ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สขุมุวิท 

189 ถนนสขุมุวิท ซอย 13-15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

 

เปิดรับลงทะเบียน ตัง้แต ่13.00 น. 

ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเร่ิมรับลงทะเบียนก่อนเวลาท่ีก าหนด                                                                             

เพ่ือจดัระบบการลงทะเบียนให้เป็นท่ีเรียบร้อย 

 

โปรดน าหนงัสือเชิญประชมุซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด 

มาแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน 

 

 

 

ทัง้นี ้ทางบริษัท พิจารณางดการแจกของท่ีระลกึในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น  

 เพ่ือสนบัสนนุเจตนารมณ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

อย่างไรก็ดี บริษัทยงัคงจดัอาหารวา่งส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ หรือผู้รับมอบอ านาจเท่านัน้  

(1 ท่านตอ่ 1 ชดุ) 
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วนัที่ 9 เมษายน 2562 
 

เร่ือง  หนงัสอืเรียกประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 
  บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
  
สิง่ที่สง่มาด้วย  

1. คู่มือวิธีปฏิบติัในการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
2. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
3. หนงัสอืมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ แบบ ข. และ ค.   
4. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
5. รายงานประจ าปี 2561 (รูปแบบ QR code อยู่ในหน้าหนงัสอืเชิญประชมุ หรือ URL 

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=AP&date=190425) 
6. ประวติัย่อและประสบการณ์การท างานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
7. สดัสว่นการเข้าร่วมประชมุและค่าตอบแทนของกรรมการรายบคุคล 
8. ข้อมลูของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
9. แผนที่สถานที่ประชมุ 

 
ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวัน

พฤหสับดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง เลอ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สขุมุวิท เลขที่ 189 ถนนสขุมุวิท  
ซอย 13-15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 (โปรดดูแผนที่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 9) เพื่อพิจารณา
เร่ืองต่าง ๆ ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 
เวลา 13.00 น.   ลงทะเบียน 

ทางบริษัทงดแจกของช าร่วยในการประชุมครัง้นี ้  และมีอาหารว่างบรรจกุลอ่งส าหรับผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชมุ หรือผู้ รับมอบอ านาจเท่านัน้ 
 

เวลา 14.30 น.  เร่ิมประชุม โดยมีระเบียบวาระดังนี  ้
 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงได้ประชุมไปเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2561 

หลกัการและเหตุผล 
 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยได้จัดส่งส าเนารายงานการ

ประชุมให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ได้
เผยแพร่รายงานการประชมุดงักล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apthai.com) โดยมีรายละเอียดตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 
หมายเลข 4 

http://www.apthai.com/
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ความเห็นของคณะกรรมการ  
รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควร
รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
 
การลงมติ 
วาระนีต้้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

หลกัการและเหตผุล 
 บริษัทได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจ าปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม

หนงัสอืเรียกประชมุฉบบันีแ้ล้ว โดยมีรายละเอียดตาม สิง่ที่สง่มาด้วย หมายเลข 5 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 

หลกัการและเหตผุล 
 งบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีแล้ว ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมฉบับนี ้โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 
หมายเลข 5 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบและเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว   
 
การลงมติ 
วาระนีต้้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจ าปี 2561 และรับทราบการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงินส ารอง 

หลกัการและเหตผุล 
ส าหรับผลประกอบการปี 2561 บริษัทมีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวนทัง้สิน้ 3,533.87 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นก าไรสทุธิ 1.123 บาทต่อหุ้น  และก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมจ านวนทัง้สิน้ 3,855.60 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ก าไรสทุธิ 1.229 บาทต่อหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 ซึ่ง
ก าหนดว่า บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี
หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน เว้นแต่
บริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกว่านัน้ 
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เนื่องจากบริษัทมีทนุส ารองจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท ซึง่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
และข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จงึไม่ต้องจดัสรรก าไรสทุธิดงักลา่วไว้เป็นทนุส ารองอีก   
 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแต่ละปีไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ (จากงบการเงินรวม) โดยจะ
พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลอ่ง การขยายธุรกิจและปัจจยัอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทประกอบกัน ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

 
รายละเอียดการจ่ายปันผลเทียบกบัปีที่ผ่านมา ดงันี ้
 
รอบผลประกอบการ 2561 2560 
ก าไรต่อหุ้น* 1.23 บาท 1.00 บาท 
เงินปันผลต่อหุ้น 0.40 บาท 0.35 บาท 
อตัราเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ (ร้อยละ)* 32.5  35 

* จากงบการเงินรวม 

 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ       
แห่งประมวลรัษฎากร ทัง้นี ้เงินปันผลจ านวน 0.40 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสะสมที่เสยีภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตรา
ร้อยละ 30 ผู้ ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล 
 

• วนัสดุท้ายของการซือ้ขายหุ้นเพื่อให้ได้รับปันผล (T2) วนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 

• ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในการรับเงินปันผล (RD) ในวนัที่ 9 พฤษภาคม 2562 

• จ่ายเงินปันผลวนัที่ 23 พฤษภาคม 2562 
 
       ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 
2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทโดยจ่ายจากก าไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลอตัราร้อยละ 30  คิด
เป็นร้อยละ 32.5 จากงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยก าหนด
รายชื่อผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 23 
พฤษภาคม 2562 
 
การลงมติ 
วาระนีต้้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
หลกัการและเหตผุล 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปี แต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคน
เดิมอีกก็ได้ 

 
  ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  
จากที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สงัเกตการณ์การปฏิบติังานของผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึง่
ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่ผ่านมา  มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมี
ความเป็นอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดี  และเป็นผู้สอบบัญชีที่
ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนี  ้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ยงั
ท าหน้าที่สอบบัญชีให้กบับริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี จงึมีความเข้าใจในธุรกิจบริษัท 
และสามารถปฏิบติังานร่วมกบับริษัทได้เป็นอย่างดี  
 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี จากบริษัท ส านักงาน  
อีวาย จ ากัด โดย นางศิริวรรณ สรุเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อใน 
งบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่ปี 2556-2558) และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่ปี 2559) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2562 
 
ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ไม่มีความสมัพันธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัท 
บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักลา่ว 
 
พร้อมกันนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัค่าสอบบัญชีของบริษัท 
ประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวน 2,100,000 บาท โดยมีรายละเอียดเทียบกบัปีที่ผ่านมา ดงันี ้
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท  ปี 2562 (บาท) ปี 2561 (บาท) 
1. ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 2,100,000  2,100,000  
2. ค่าบริการอื่น (Non  Audit Fee) ไม่มี ไม่มี 
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท  2,100,000  2,100,000  

 
ความเห็นของคณะกรรมการ  
ดังนัน้ คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้แต่งตัง้ บริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยนางศิริวรรณ สรุเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เป็นผู้ลง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่ปี 2556-2558) และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี 
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ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานรัุกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 4753 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อใน  งบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่ปี 2559) เพื่อเป็น
ผู้สอบบัญชีปี 2562 โดยมีค่าตอบแทน 2,100,000 บาทต่อปี  
  
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตอื่นของ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ 
 
การลงมติ 
วาระนีต้้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระ 

หลกัการและเหตผุล 
ข้อบงัคบับริษัท ข้อที่ 17. ก าหนดว่า ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อย
จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้เคียงที่สดุกบัจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) 
 
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากว่าผู้ ใดจะออก
สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนัน้
อาจจะเลอืกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
 
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคุณสมบัติ
กรรมการจากปัจจัยด้านวฒุิ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของบริษัทเป็น
ส าคญั ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงันี ้
1. ข้อก าหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบับริษัทเก่ียวกบัคณุสมบติักรรมการ 
2. คณุสมบติักรรมการที่ได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  
3. ประวติัการศกึษา และประวติัการท างานอนัเป็นประโยชน์กบักิจการบริษัท 
4. การอบรมที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจบริษัท การก ากับดูแลกิจการที่ดี และการก าหนด

นโยบายในระดบัสงู 
5. ความมุ่งมัน่ที่จะดแูลรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 
6. การอทุิศเวลาและความสามารถเพื่อพฒันากิจการของบริษัท 
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ขัน้ตอนการสรรหากรรมการ  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมถูกต้องตรงกับคุณสมบัติ
กรรมการที่บริษัทวางไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาอนมุัติเพื่อเสนอในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นต่อไป 

 
ส าหรับกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ได้แก่ 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ ประเภทของกรรมการ 
รศ. ดร. นริศ ชยัสตูร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
นายพรวฒุิ สารสนิ กรรมการ กรรมการอิสระ 
นายพนัธ์พร ทพัพะรังสี กรรมการ กรรมการอิสระ 
นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนียกุล กรรมการ 

 
กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นดังนี  ้ เ ห็นสมควร ใ ห้ แต่ง ตั ง้
กรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน ได้แก่ 1. รศ. ดร. นริศ ชัยสตูร 2. นายพรวุฒิ สารสิน 3. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี 
และ 4. นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนียกุล ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง กรรมการทกุท่านเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและมีคุณสมบติัการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน  
พ.ศ. 2535 และหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบัของบริษัท  
 
พร้อมกันนี ้ ได้แนบประวัติย่อ และประสบการณ์การท างาน ของกรรมการแต่ละท่านมาเพื่อพิจารณา แนบท้าย
หนงัสอืฉบบันีด้้วยแล้ว (สิง่ที่สง่มาด้วย หมายเลข 6) 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนเก่ียวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย)  ได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ถงึความเหมาะสมและประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการ
ที่ได้รับการเสนอชื่อในครัง้นี ้ จ านวน 4 ท่านดงัข้างต้น ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และเป็น
บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท จึง
เห็นสมควรให้แต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. รศ. ดร. นริศ ชยัสตูร 2. นายพรวฒุิ 
สารสนิ 3. นายพนัธ์พร ทพัพะรังส ีและ 4. นางสาวกิตติยา พงศ์ปชูนียกลุ ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึง่ 
ในจ านวนกรรมการทัง้ 4 ท่านนี ้มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ 1. รศ. ดร. นริศ ชยัสตูร 2. นายพรวฒุิ สารสนิ 3. นาย
พันธ์พร ทัพพะรังสี ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า เป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง อีกทัง้เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์อันเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ส าหรับนายพรวฒุิ สารสนิ และนายพนัธ์พร ทพัพะรังส ีแม้จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องมาถงึ 9 ปี แต่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
เป็นอย่างดีและมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งต่ออีกวาระ  
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ทัง้นี ้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้ เป็น
กรรมการบริษัทแล้ว ตัง้แต่วนัที่ 1-31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผู้ ใดเสนอรายชื่อเข้ามา 
 
การลงมติ 
วาระนีต้้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7        พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

หลกัการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตาม
มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุ 
 
หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนและการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการในอตัราที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของ
บริษัทอื่น ๆ ในธุรกิจเดียวกัน ค่าตอบแทนประกอบด้วย ค่าเบีย้กรรมการ ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จซึ่งเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กบักรรมการปีละครัง้ตามผลก าไรของบริษัท (จะเสนอเพื่อพิจารณาในวาระถดัไป) โดยไม่
มีผลประโยชน์อื่นใดอีกนอกจากนี ้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะมีหน้าที่ในการพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนในเบือ้งต้น เพื่อน าเสนอที่ประชมุคณะกรรมการ ก่อนน าเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุติัเป็นประจ าทกุปี  
 
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทมีหลกัการดงันี้ 
1. ค่าเบีย้ประชุมพิจารณาจากต าแหน่งในคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท และเทียบเคียงกบับริษัทใน

อตุสาหกรรมเดียวกนั 
2. บ าเหน็จพิจารณาจากผลก าไรของบริษัท และจ านวนปันผลที่จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น 
3. หากกรรมการด ารงต าแหน่งมากกว่าหนึ่งต าแหน่งในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย จะได้ รับ

ค่าตอบแทนตามต าแหน่งที่ได้รับสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียว 
4. ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะอยู่ในรูปของเงินเดือนและบ าเหน็จซึ่งบ าเหน็จจะเป็นไปตามการจ่าย

ให้แก่กรรมการ 
 

บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการโดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชน
ทราบ ในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจ าปีของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและด ารงตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการที่ด ี

 
ความเห็นของคณะกรรมการ  
เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบีย้ประชมุ ประจ าปี 2562 แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชดุย่อย อนัได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับ
ดแูลกิจการและบริหารความเสีย่ง โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
 

 
2. ค่าเบีย้ประชมุของคณะกรรมการและกรรมการชดุย่อย 

ประเภทกรรมการ ปี 2562 (บาท/ครัง้) ปี 2561 (บาท/ครัง้) 
ประธานกรรมการ 12,500 12,500 
กรรมการ  10,000 10,000 

 
ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผู้ บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ประชุม พึงจะได้รับแต่ค่า
บ าเหน็จกรรมการเท่านัน้ 
 
การลงมติ 
วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจ่ายบ าเหน็จกรรมการ 

หลกัการและเหตผุล 
 เช่นเดียวกบัใน วาระที่ 7 พิจารณาอนมุัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ดงัรายละเอียดในวาระที่ 7 จงึเห็นสมควรขอจ่ายบ าเหน็จส าหรับปี 2561 ให้กบักรรมการทุก
ท่าน รวมเป็นเงินประมาณ 6.30 ล้านบาท (ค่าบ าเหน็จส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงินประมาณ 5.50 ล้านบาท) 
 
การลงมติ 
วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม 

 
 
 
 
 
 

ประเภทกรรมการ ปี 2562 (บาท/เดือน) ปี 2561 (บาท/เดือน) 
ประธานกรรมการ 65,000 65,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 60,000 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลฯ 60,000 60,000 
ประธานกรรมการสรรหาฯ 60,000 60,000 
กรรมการ  50,000 50,000 
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วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ตามข้อบงัคบัของบริษัท ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่

น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ (สิง่ที่สง่มาด้วย หมายเลข 2) 
 

จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามก าหนด วนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถ
เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุ ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้ รับมอบฉนัทะได้ บริษัทขอเสนอ  
นายนนท์จิตร ตลุยานนท์ และ นายโกศล สริุยาพร เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของท่านในการเข้าร่วมประชมุตามหนังสอืมอบฉนัทะ (สิง่ที่
สง่มาด้วย หมายเลข 3) ซึง่เป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการทัง้สองท่านไม่มีสว่นได้เสียใน
วาระ ที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้ (ข้อมลูของกรรมการอิสระ ตามสิง่ที่สง่มาด้วย หมายเลข 8) ทัง้นีจ้ะต้องย่ืนเอกสาร หรือหลกัฐาน
แสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิ ณ สถานที่จดัประชมุข้างต้น ตัง้แต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป 

 
รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทขอเสนอชื่อเป็นผู้ รับมอบฉันทะของท่าน  
1.     นายนนท์จิตร ตลุยานนท์  อาย ุ60 ปี 

 อยู่บ้านเลขที่ 6/14 ซอยศภุกร แขวงวัดโสมนสัวรวิหาร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 
2. นายโกศล สริุยาพร  อาย ุ55 ปี 
 อยู่บ้านเลขที่ 800/67 ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 
 
 กรุณากรอกชื่อกรรมการอิสระทัง้สองท่านลงในช่องผู้รับมอบฉันทะ ทัง้นีเ้พื่อผลประโยชน์ของท่านเองใน
กรณีที่กรรมการท่านหน่ึงท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 
 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 ของบริษัทฉบับนี ้พร้อมทัง้เอกสารประกอบการ
ประชมุและแบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก.  ข. และ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.apthai.com) 
 

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

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
หากท่านมีข้อสงสยัประการใด กรุณาติดต่อฝ่าย Corporate Legal Counselor  
โทรศพัท์ 02 261 2518-22 ต่อ 143, 364 
อีเมล Pramart_k@apthai.com 
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