เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. (เริ่ มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)
ณ ห้องบอลรู ม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110

งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่ งใส และเป็ นแนวทางที่หน่วยงานกากับดูแล
ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
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ผดม/กท-BS-012/2560
24 มีนาคม 2560
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน) กาหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี
2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรู ม ศูนย์การประชุมแห่ งชาติสิริกิต์ ิ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

เรื่ องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)
คะแนนเสี ยงสาหรับการอนุมตั ิ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2559 ดังปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 1 ว่าถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ จึงขอนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อรับทราบรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
คะแนนเสี ยงสาหรับการอนุมตั ิ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการประจาปี 2559
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 34(1) กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี “รับทราบรายงานของ
คณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา” ดังปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนาเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบรายงานที่แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2559
คะแนนเสี ยงสาหรับการอนุมตั ิ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับวันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 34(2) กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี “พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
และกาไร ขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดรอบบัญชีของบริ ษทั ” และ พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
112 บัญญัติวา่ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี
บัญชีของบริ ษทั ฯ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ”
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รายละเอียดของงบการเงินสาหรับงวดสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย ลาดับ
ที่ 2 ในส่ วนของงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตของบริ ษทั ฯ แล้ว สรุ ปสาระ
สาคัญดังนี้
รำยกำร
สิ นทรัพย์รวม (ล้านบาท)
หนี้สินรวม (ล้านบาท)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริ การรวม (ล้านบาท)
การแบ่งปั นกาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (ล้านบาท)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้ )

ปี 2559
5,592.51
1,575.50
4,017.01
5,148.52

ปี 2558
5,104.74
1,523.80
3,580.95
4,868.14

477.77
2.11

150.76
0.67

จากงบการเงินรวม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินดังกล่าว ซึ่ งได้ผา่ นการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตของบริ ษทั ฯ แล้ว
คะแนนเสี ยงสาหรับการอนุมตั ิ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 34(3) กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี “พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
เพื่อที่จะประกาศเงินปั นผล ในกรณี ที่มีกาไรพอที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลได้” มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ “บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุน
สารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริ ษทั จะมีขอ้ บังคับหรื อกฎหมายอื่น
กาหนดให้ตอ้ งมีทุนสารองมากกว่านั้น” โดยข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 40 กาหนดว่า “การจ่ายเงินปันผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่ า้ มมิให้
จ่าย” ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรทุนสารองไว้ตามจานวนที่กฎหมายกาหนดแล้ว
ในกรณี ปกติ บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
เว้นแต่บริ ษทั ฯ จะมีความจาเป็ นต้องใช้เงินเพื่อการขยายงานในอนาคต
จากงบการเงินเฉพาะบริ ษทั บริ ษทั ฯ มีผลกาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2559 รวม 360.64 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้น
อย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีผลขาดทุนสุ ทธิ 64.18 ล้านบาท เมื่อเป็ นเช่นนี้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจาปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาท โดยจ่ายจากกาไรสุ ทธิ
ของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ จานวน 226 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 226 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้น
จากปี ที่ผา่ นมา และมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลในกรณี ปกติ
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1.
2.
3.
4.
5.

รำยละเอียดกำรจ่ ำยเงินปันผล
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี
จานวนหุน้
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุน้
รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิ (%)

ปี 2559
360,644,351 บำท
226,000,000 หุ้น
1.00 บำท
226,000,000 บำท
62.67

ปี 2558
(64,179,779 บาท)
226,000,000 หุน้
0.20 บาท
45,200,000 บาท
N.A.*

* ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากจ่ายจากกาไรสะสม

เงินปั นผลจานวน 1.00 บาท ซึ่ งจ่ายจากกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ที่เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 20 ของกาไร
สุ ทธิ ผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร
มาตรา 47 ทวิกาหนด
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ในการรับเงินปันผลในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 และ
ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ใน
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 โดยขอรับเงินปันผลภายในกาหนด 10 ปี และกาหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาทโดยจ่าย
จากกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จานวน 226 ล้านหุ น้ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 226,000,000 บาท
คะแนนเสี ยงสาหรับการอนุมตั ิ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 21 และข้อ 34(4) จากจานวนกรรมการทั้งสิ้ น 11 คน
มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งนี้ รวม 4 คน คือ
นายคาเรล วินค์ นายพินิต วงศ์มาศา นายทอมมี่ เตชะอุบล และนางสาวประภา ปูรณโชติ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระและเสนอรายชื่อ
บุคคลเป็ นกรรมการและยังได้มีการเสนอรายชื่อบุคคลอื่นต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนให้พิจารณาด้วย คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของรายชื่อบุคคลทั้งหมดและ
มีมติให้เสนอกรรมการทั้ง 4 คน ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไป
อีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริ ษทั ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 01-2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน และพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คน มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริ ษทั ฯ ได้ ดังนั้นบริ ษทั ฯ
ได้เสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 3 คน คือ นายคาเรล วินค์ นายทอมมี่ เตชะอุบล และนางสาวประภา
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ปูรณโชติ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง และเสนอให้แต่งตั้ง ดร. โชคชัย
อักษรนันท์ เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ แทนนายพินิต วงศ์มาศา ซึ่ งไม่ประสงค์จะรับตาแหน่ง
กรรมการในวาระต่อไป
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ น้ สามัญในบริ ษทั ฯ ข้อมูล
การดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนและบริ ษทั /กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูล
ความสัมพันธ์ของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ ดังปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
นอกจากนี้คณะกรรมการบริ ษทั ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 06-2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2559 ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และมีมติให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน คือ นายวินยั วามวาณิ ชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอัศวิน
คงสิ ริ กรรมการตรวจสอบ และนายคาเรล วินค์ กรรมการตรวจสอบ ซึ่ งครบกาหนดวาระเมื่อวันที่
31 ธันวาคม 2559 กลับเข้าดารงตาแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบใหม่อีกวาระหนึ่ง เป็ นเวลา 3 ปี
โดยมีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังเดิม
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง แต่งตั้ง ดร.โชคชัย อักษรนันท์ เป็ นกรรมการอิสระ
ของบริ ษทั ฯ แทนนายพินิต วงศ์มาศา ซึ่ งไม่ประสงค์จะรับตาแหน่งกรรมการในวาระต่อไป ตามที่
คณะกรรมการเสนอ และรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คะแนนเสี ยงสาหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2559 และอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 26 กาหนดให้ “กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของ
เงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามมติที่ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่ งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ น
คราวๆ ไป หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้” และ พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 90 บัญญัติวา่ “ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริ ษทั
ในกรณี ที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั มิได้กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ งให้เป็ นไปตามมติของ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม”
คณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ อนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุด
ต่างๆ ประจาปี 2560 ซึ่ งเท่ากับค่าตอบแทนที่เคยได้รับอนุมตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2559 และอนุมตั ิจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2559 โดยใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
ของจานวน เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1.

บาเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหลังจากได้เปรี ยบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน ได้เสนอให้จ่ายเงินบาเหน็จให้แก่กรรมการประจาปี 2559 ตามหลักเกณฑ์เดิมคือไม่เกิน
ร้อยละ 1 ของเงินปั นผลที่มีการจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร) ซึ่ งจะจ่ายจริ ง
ตามสัดส่ วนอายุการเป็ นกรรมการในปี 2559 รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 2,260,000 บาท
ปี 2559
2,260,000

เงินบำเหน็จกรรมกำรรวม (บำท)
2.

ปี 2558
งดจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ
2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั
ค่ ำตอบแทน
1. ค่าตอบแทนกรรมการรายปี
2. ค่าเบี้ยประชุม

กรรมกำรทีเ่ ป็ นผู้บริหำร
-

3. โบนัสกรรมการ

-

กรรมกำรทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหำร
200,000 บาท/ปี /คน
ประธาน : 20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ : 15,000 บาท/ครั้ง
ร้อยละ 1 ของเงินปั นผลที่จ่ายให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

2.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ
คณะกรรมกำรชุดต่ ำงๆ *
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริ หาร

ค่ ำเบีย้ ประชุม
ประธาน : 25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ : 20,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
20,000 บาท/ครั้ง

ค่ ำตอบแทนรำยปี
200,000 บาท/ปี /คน
-

หมายเหตุ : * เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
3. ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2559
และพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดต่างๆ ประจาปี 2560 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ
คะแนนเสี ยงสาหรับการอนุมตั ิ ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
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พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2560 และอนุมตั ิค่าสอบบัญชี
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 34(5) กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี “แต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชี
และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับผูส้ อบบัญชี ” และ พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
บัญญัติวา่ “ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริ ษทั ทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”
สาหรับปี 2560 เพื่อเป็ นการลดต้นทุนและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ทบทวนการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และหลังจากการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีในนามบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของ
บริ ษทั ฯ หรื อ
2. นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรื อ
3. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พชั รปกรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 หรื อ
4. นายสุ วจั ชัย เมษะอานวยชัย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638
เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั ฯ ในปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่
สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของ บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด แทนได้ โดยมีอตั ราค่าสอบบัญชี
น้อยกว่าค่าสอบบัญชีในปี ที่ผา่ นมา (ค่าใช้จ่ายตามจริ ง) และมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท

รำยละเอียด
ผูส้ อบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
- บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั ในเครื อ
ค่าบริ การอื่นๆ
- การตรวจสอบงบการเงินที่จดั ทาขึ้น
ตามหลักการบัญชีอื่น
- ค่าวิชาชีพทางบัญชี (Professional work)
- ค่าที่ปรึ กษา
รวม

1)

ปี 2560
บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จากัด 2)

ปี 2559
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

2,700,000
780,000

2,900,000
1,121,000

ไม่ มี

ไม่มี

ไม่ มี
ไม่ มี
3,480,000

ไม่มี
ไม่มี
4,021,000 3)

หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายตามจริ ง
2) บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เป็ นเวลา 4 ปี ระหว่างปี 2540 ถึงปี 2543

หนังสื อเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หน้า 7/8
3)

ค่าสอบบัญชีของปี 2559 ได้เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 (3,356,000 บาท) เนื่องจากใน
ระหว่างปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั บริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจานวน 2 บริ ษทั คือ บริ ษทั พีดีไอ แม่ระมาด จากัด และบริ ษทั เซนจูรี เอสเซท
แมเนชเมนท์ จากัด และบริ ษทั ย่อยลดลงจานวน 2 บริ ษทั คือ บริ ษทั พีดีไอ สุราษฎร์ ไบโอแมส จากัด และบริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี
(ประเทศลาว) จากัด

ทั้งนี้ บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มี
ความสัมพันธ์และ/หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
แต่งตั้งบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โทมัสสุ ไชยยศ จากัดเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ในปี 2560 และอนุมตั ิค่า
สอบบัญชีประจาปี ตามที่คณะกรรมการเสนอ
อย่างไรก็ดี หากในระหว่างปี มีบริ ษทั ในเครื อเพิ่มขึ้น หรื อลดลง หรื อมีการปรับโครงสร้างธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจส่ งผลให้ค่าสอบบัญชีประจาปี มีการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่วา่ ปรับขึ้นหรื อลดลง ให้บริ ษทั ฯ
มีดุลยพินิจพิจารณาเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ผา่ นมา บนพื้นฐานราคาที่เหมาะสม
คะแนนเสี ยงสาหรับการอนุมตั ิ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 9

เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 14 มีนาคม
2560
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรู ม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ เลขที่ 60 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วม
ประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ของว่างและเครื่ องดื่มไว้รับรองผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบ
ฉันทะที่มาร่ วมประชุม แต่ไม่ได้มีการแจกของที่ระลึก
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข.
ที่แนบมาตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7 หรื อสามารถ Download หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค.
(แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและ
ดูแลหุน้ ) ได้จาก www. padaeng.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หนังสื อเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
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หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระ ขอเรี ยนว่าบริ ษทั ฯ มีกรรมการอิสระที่ไม่ มสี ่ วน
ได้เสี ยในวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการคือ
1. นายวินยั วามวาณิ ชย์ อายุ 76 ปี ที่อยูเ่ ลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
2. นายอัศวิน คงสิ ริ อายุ 71 ปี ที่อยูเ่ ลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
3. ดร. คุรุจิต นาครทรรพ อายุ 61 ปี ที่อยูเ่ ลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือจากท่านโปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะมายังบริ ษทั ฯ ภายในวันจันทร์ที่
24 เมษายน 2560 ด้วย จักเป็ นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(อาสา สารสิ น)
ประธานกรรมการ
ส่ วนเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
โทร. 02 695 9499 ต่อ 9335, 9331
โทรสาร 02 695 9495
สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
2. CD-ROM รายงานประจาปี 2559 (ผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการหนังสื อรายงานประจาปี กรุ ณาติดต่อรับได้ที่
บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน) อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26 เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2695 9499 ต่อ 9335 โทรสาร 0 2695 9495)
3. ประวัติกรรมการ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
4. ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
5. เอกสาร และหลักฐานที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
6. แผนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ
7. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.

