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เลขที่เรื่ อง PMTA:L17015
วันที่ 24 เมษายน 2560
เรื่ อง

ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ("บริ ษทั ฯ") ได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ประจําปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ เลขที่ 60
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 ในการประชุมครั้งนี้มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะ เมื่อเริ่ มเปิ ดประชุมมีจาํ นวนรวมทั้งสิ้ น 168 ราย รวมจํานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้ น 74,288,313 หุน้ หรื อร้อยละ
73.4074 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ และในที่ประชุมได้มีมติดงั นี้
1.

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสี ยง
ข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
74,312,628
99.9999

ไม่เห็นด้วย
12
0.0000

งดออกเสี ยง
498
-

บัตรเสี ย
0
-

จํานวนผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะในวาระนี้ 189 ราย คิดเป็ น 74,313,138 หุน้
2.

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559

3.

อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

จํานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
82,337,742
99.9999

ไม่เห็นด้วย
12
0.0000

งดออกเสี ยง
717
-

บัตรเสี ย
0
-

จํานวนผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะในวาระนี้ 215 ราย คิดเป็ น 82,338,471 หุน้

ต่อหน้า 2.../

บริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
หน้า 2
4.

เลขที่เรื่ อง PMTA:L17015

อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในรู ปของเงินสดสําหรับรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ ้นละ 1.17
บาท ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลที่ กาํ หนด โดยจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นที่ มีรายชื่ อปรากฏอยู่ในสมุ ด
ทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยวันดังกล่าวคือวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ (Record Date)
ที่ มีสิทธิ รับเงิ นปั นผล และกําหนดให้วนั ที่ 14 มี นาคม 2560 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อการรวบรวม
รายชื่อผูถ้ ือหุ ้น ตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติม
เป็ นเงินจํานวน 5,945,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
จํานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
82,342,189
99.9999

ไม่เห็นด้วย
12
0.0000

งดออกเสี ยง
498
-

บัตรเสี ย
0
-

จํานวนผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะในวาระนี้ 221 ราย คิดเป็ น 82,342,699 หุน้
5.

อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีแห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบ
ปี บัญชี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกําหนดค่าสอบบัญชี ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายนามผูส้ อบบัญชีดงั ต่อไปนี้
1.
2.
3.

นางศิริเพ็ญ สุ ขเจริ ญยิง่ ยง
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

3636
4323
5565

โดยให้ผูส้ อบบัญ ชี ท่ า นใดท่ า นหนึ่ งมี อ าํ นาจตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่อ งบการเงิ น ของบริ ษ ทั ฯ และ
งบการเงิ นรวม และกําหนดค่าสอบบัญชี สําหรั บรอบปี บัญชี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจํานวน
1,809,135 บาท

จํานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
82,342,950
99.9999

ไม่เห็นด้วย
12
0.0000

งดออกเสี ยง
694
-

บัตรเสี ย
0
-

จํานวนผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะในวาระนี้ 222 ราย คิดเป็ น 82,343,656 หุน้
ต่อหน้า 3.../

บริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
หน้า 3
6.

เลขที่เรื่ อง PMTA:L17015

อนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6.1
นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
จํานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
82,337,018
99.9924

ไม่เห็นด้วย
6,179
0.0075

งดออกเสี ยง
913
-

บัตรเสี ย
0
-

6.2
รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ต่อไป
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
จํานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
82,337,018
99.9924

ไม่เห็นด้วย
6,179
0.0075

งดออกเสี ยง
913
-

บัตรเสี ย
0
-

6.3
นายสมพร จิตเป็ นธม ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
จํานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
82,337,018
99.9924

ไม่เห็นด้วย
6,179
0.0075

งดออกเสี ยง
913
-

บัตรเสี ย
0
-

จํานวนผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะในวาระนี้ 229 ราย คิดเป็ น 82,344,110 หุน้

ต่อหน้า 4.../

บริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
หน้า 4
7.

เลขที่เรื่ อง PMTA:L17015

อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิ น 5,000,000
บาท (ห้าล้านบาท) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ี อาํ นาจจัดสรรเงิ นค่าตอบแทนตามความ
เหมาะสม ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
ผลการลงคะแนน

จํานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
82,343,200
99.9988

ไม่เห็นด้วย
231
0.0002

งดออกเสี ยง
694
0.0008

บัตรเสี ย
0
0

จํานวนผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะในวาระนี้ 231 ราย คิดเป็ น 82,344,125 หุน้
8.

วาระอื่น ๆ – ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

(นายซิ กมันต์ สตรอม)
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

หมายเหตุ
ในระหว่างการประชุมมีผถู้ ือหุ น้ เข้ามาประชุมเพิ่มเติม ทําให้จาํ นวนหุ น้ ในบางวาระเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จาํ นวน
ยอดของผู้ถื อ หุ ้ น และผู้รั บ มอบฉั น ทะที่ เ ข้า มาประชุ ม เมื่ อ จบการประชุ ม มี จ ํา นวนรวมทั้ ง สิ้ น 233 ราย คิ ด เป็ น
82,344,230 หุน้

