
วนัท่ี  14  มีนาคม  2559 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย  

(1) ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

(2) รายงานประจ าปี 

(3) งบการเงินส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

(4) รายละเอียดประวตัิโดยยอ่ของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ี
ออกตามวาระ 

(5) รายละเอียดประวตัิโดยยอ่ของกรรมการอิสระ 

(6) หนงัสอืมอบฉนัทะ 

(7) ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัศกุร์ที่ 22 เมษายน 2559 

เวลา   14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชัน้ 5 โรงแรมมณเฑยีร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ถกูต้อง เห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี  23  เมษายน 2558 และเห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ถือหุ้นรับรอง

รายงานนีต้อ่ไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา  

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผล

การด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 รายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2558 ซึง่ได้สง่มาพร้อม

หนงัสอืเชิญประชมุฯนี ้
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงิน ส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และรายงานผู้สอบบญัชีของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ 

ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2558 ซึง่ผา่นการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว เห็นสมควรรับรองงบการเงินดงักลา่วและเห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นอนมุตัิงบการเงินตอ่ไป 
 



วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัจิดัสรรก าไรและจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานประจ าปี 2558                   
ความเห็นของคณะกรรมการ  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไมเ่กินกวา่ร้อยละ 60 

ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและส ารองตามกฎหมายในแตล่ะปี การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วให้น า

ปัจจยัตา่งๆมาประกอบการพิจารณา เช่น ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงาน  สภาพคลอ่ง ซึง่

คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 โดย

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.45  บาทตอ่หุ้น เป็นเงินจ านวน 112.5 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปัน

ผลระหวา่งกาลส าหรับผลประกอบการปี 2558ให้แก ่

 

  

 

ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.21 บาทตอ่หุ้น เป็นเงินจ านวน 52.5 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 11  กนัยายน 2558 แล้ว ทัง้นี ้เงินปัน

ผลสว่นท่ีเหลอืคืออตัรา 0.24  บาทตอ่หุ้นเป็นเงินจ านวน 60 ล้านบาท ซึง่จะจ่ายในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

และเห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจดัสรรก าไรและจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 

2558 ตอ่ไป 
 

                                            ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงนิปันผล 

 

  ปี 2558 ปี 2557 

1 ก าไรสทุธิของบริษัทฯ (บาท) 186,148,629 196,990,664 

2 จ านวนหุ้น (หุ้น) 250,000,000 250,000,000 

3 รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท:หุ้น) 0.45 0.47 

 3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท:หุ้น) 0.21 0.25 

 3.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุ้น) 0.24 0.22 

4 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 112,500,000 117,500,000 

5 สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล 60% 60% 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
    ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ

จ านวน 

                1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจ าปี ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี ้คือ   1. นายไพฑูรย์  จันทรเสรีกุล  

ประธาน  



                กรรมการ 2.นายพิเทพ จันทรเสรีกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 3.นายพิชิต จันทรเสรีกุล กรรมการและ

รองกรรมการ 

   ผู้จดัการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่เห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสมและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม   

   เพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้น

รายใดเสนอ 

   รายช่ือเข้ามายงับริษัท  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้

ร่วมกนั    

   พิจารณาถึงคุณสมบตัิและความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน  คณะกรรมการซึ่งไม่รวม

กรรมการท่ีมี  

   สว่นได้เสียเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือ

หุ้นประจ าปี      

   2559  เพื่ออนุมตัิเลือกตัง้กรรมการที่ครบออกตามวาระทัง้ 3 คน  คือ 1. นายไพฑรูย์  จนัทรเสรีกุล  ประธาน

กรรมการ       

   2.นายพิเทพ   จันทรเสรีกุล กรรมการและกรรมการผู้ จัดการ 3.นายพิชิต จันทรเสรีกุล กรรมการและรอง

กรรมการผู้จดัการ     

   เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า กรรมการทัง้ 3 คนเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ ประสบการณ์ มี

พืน้ฐานและ 

   ความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้น า วิสยัทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  มี

ความสามารถ 

   ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคณุสมบตัิเหมาะสมและปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการได้

เป็นอยา่งดี 

   ตลอดมา 

           คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของคา่ตอบแทนกรรมการ

บริษัทประจ าปี2559โดยพจิารณาถึงความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือ

ที่มีขนาดเทียบเทา่กนั รวมถงึพิจารณาจากการขยายตวัทางธรุกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เห็นสมควรให้ปรับเพิ่ม

คา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการชดุยอ่ยปี 2559 ขึน้ร้อยละ 10 เป็นดงันี ้ คือ จ่าย

คา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 ในวงเงินไมเ่กิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  โดยให้น าเสนอตอ่ที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิตอ่ไป  และหากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิ ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุตัจิากที่ประชมุผู้

ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น ดงันี ้ 
 



 

 

 เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 

ปรับเพิ่ม 10% 

ปี 2559 

 

เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 
            

 ปี 2558 

คณะกรรมการบริษัท 

- ประธาน 

- กรรมการ 

 

35,855.49 

29,132.86 

 

32,595.90 

26,484.42 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธาน 

- กรรมการ   

 

20,372.99 

16,298.37 

 

18,520.90 

14,816.70 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

- ประธาน 

- กรรมการ    

 

 

20,372.99 

16,298.37 

 

 

18,520.90 

14,816.70 

 

คณะกรรมการก ากบัและดแูลกิจการ 

- ประธาน  

- กรรมการ   

 

20,372.99 

16,298.37 

 

18,520.90 

14,816.70 

 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

- ประธาน 

- กรรมการ   

 

20,372.99 

16,298.37 

 

18,520.90 

14,816.70 

 

          

หมายเหตุ คา่ตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ จากเดิมเดือนละ 18,520.90บาทขึน้เป็นเดือนละ 20,372.99 

บาท 

              ปรับเพิ่มขึน้ 10 %    

                 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จากเดิมเดือนละ14,816.70   บาท ขึน้เป็นเดือนละ 16,298.37 บาท 

                 ปรับเพิ่มขึน้ 10 % 

  



วาระท่ี 6  พิจารณาเลอืกตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีทีจ่ะสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และก าหนด

คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นแตง่ตัง้  นางสาวสลุลติ อาดสวา่ง(ผู้สอบบญัชีใบอนญุาตเลขที่ 7517) และ/หรือนายพจน์ อศัวสนัติชยั 

(ผู้สอบบญัชีใบอนญุาตเลขที่ 4891)แหง่บริษัทสอบบญัชีธรรมนิต ิเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชีที่

จะสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวน 840,000 บาท ทัง้นี ้ บริษัทท่ีเป็น

ส านกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสยี กบั บริษัท กรุงไทย

คาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) / ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว และเป็นปี

ที่ 4 ที่ผู้สอบบญัชีรายนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีให้กบับริษัท 

 

 

      นอกจากนีเ้ห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบคา่สอบบญัชีงบการเงินรวมของบริษัท

ประจ าปี 2559 ดงันี ้
 

 ปี 2559 ปี 2558 

1.คา่สอบบญัชีงบการเงินรวม 

ของบมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี   

 

  840,000

 บาท 

 

       790,000 บาท 

2.คา่สอบทานงบการเงิน รวมทัง้ 

คา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทยอ่ย 

    - จ านวนบริษัทยอ่ย 

    - จ านวนเงิน 

 

 

     1 บริษัท  

  296,000 บาท 

 

 

           1 บริษัท  

       280,000 บาท 

3.คา่สอบบญัชีของบริษัท 

กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) 

และบริษัทยอ่ย 

 

   1,136,000บาท 

 

     1,070,000 บาท 

         

วาระท่ี 7   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 อนึง่ ตามมตคิณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559  เมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีมติอนมุตัิก าหนดรายช่ือผู้ ถือ

หุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 และสทิธิในการรับเงินปันผลในวนัที ่

14  มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 15 มีนาคม 

2559 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19  พฤษภาคม 2559 

   



  จึงขอเรียนเชิญทา่นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว อนึง่ หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเองได้ กรุณาแตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะ ในการนีผู้้ ถือหุ้นสามารถแตง่ตัง้                  นทรางกรู (ประธาน
กรรมการตรวจสอบ) (รายละเอียดประวตัิโดยยอ่ปรากฏตามเอกสารแนบ 3) เป็นผู้ รับมอบอ านาจเพื่อเข้าร่วมประชมุแทน
ได้ โดยโปรดกรอกข้อความและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามเอกสารแนบ4) และขอให้น าสง่ตอ่กรรมการหรือบคุคลท่ี
ได้รับมอบหมายจากกรรมการก่อนเข้าประชมุ 
 
 
                ขอแสดงความนบัถือ 

        
 
             (นายพิเทพ  จนัทรเสรีกลุ) 
    กรรมการผู้จดัการ 

 

 

 

 

 

 


