
1บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

ที่ ผตพ. 029 / 2561

                                                                                      วันที่  2 เมษายน  2561

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจ�าปี 2561)

เรียน ผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1)  รายงานประจ�าปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) 

  2)  ส�าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจ�าปี 2560)

  3)  เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-10 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

  4)  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 

       พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ  ค.

          ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจ�าปี 2561) ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 

2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ช้ัน 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต                           

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  :    พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจ�าปี 2560)

 ความเหน็ของคณะกรรมการ เหน็ควรน�าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณารับรองรายงานดงักล่าว ตามรายละเอยีด

ที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2  :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2560

 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการด�าเนินงานในรอบปี 2560            

ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุน                   

ประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร               

ที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 4  : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไร

 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรเพื่อจ่าย               

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

อีกหุ้นละ 0.18 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 5  : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายอัศนี 

ชันทอง นายสาธิต สุดบรรทัด และนายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการ 4 คน ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารง

ต�าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ได้สรรหาและเสนอแนะ 

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6  :  พิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการ

ในปี 2561 เท่ากับปี 2560 และจ่ายให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการเพิ่มอีก 1 คณะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน

เอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7  : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางศศิธร พงศ์อดิศักด์ิ        

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางวิไล              

บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือนางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

9052 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2561 โดยก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี



2 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำาปี 2561)

จ�านวน 1,140,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจ�านวน 3 ไตรมาสๆ ละ 50,000 บาท และค่าจัดท�า                  

งบการเงินรวมรายไตรมาสจ�านวน 4 ไตรมาสๆ ละ 62,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,540,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้น                  

ร้อยละ 6.94 จากปี 2560 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมา

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8  :    พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จ�าหน่าย ตามโครงการ

ซือ้หุ้นคืนเพือ่การบริหารทางการเงิน และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบรคิณห์สนธิ ข้อ 4 ของบรษิทัฯ เพ่ือให้สอดคล้อง

กับการลดทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและ          

ทุนช�าระแล้วของบรษิทัฯ โดยวธิกีารตดัหุน้ซือ้คนืทีย่งัไม่ได้จ�าหน่าย ตามโครงการซือ้หุน้คนืเพือ่การบรหิารทางการเงนิ 

ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 289 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 จ�านวน 99,996,200 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 1,047,958,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 947,961,800 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 947,961,800 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท และทนุช�าระแล้วเดมิจ�านวน 1,047,958,000 

บาท เป็นทุนช�าระแล้วใหม่จ�านวน 947,961,800 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 947,961,800 หุ้น มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ�าหน่ายจ�านวน 99,996,200 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บรคิณห์สนธิข้อ 4  ของบรษิทัฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบยีนและทนุช�าระแล้ว ตามรายละเอียดทีป่รากฏ

ในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 9  : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้

สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ เพือ่พจิารณาอนมุติัการแก้ไขเพิม่เติมวตัถปุระสงค์และ

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ซึ่งจะท�าให้

บริษัทฯ สามารถจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถด�าเนิน       

การเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อม

กับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 10  : พจิารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ข้อ 28 และข้อ 37 เพือ่ให้สอดคล้องตามทีก่ฎหมายก�าหนด

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ       

บริษัทฯ ข้อ 28  หมวดคณะกรรมการ และข้อ 37 หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายก�าหนด 

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 11  : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

        ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่

เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

        บริษัทฯ ได้ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจ�าปี 2561) และ

สิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 

        จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียด

ที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

โดยค�าสั่งคณะกรรมการ

ในนามบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

นายสาธิต สุดบรรทัด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


