หนังสือบอกกล่ าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561
23 มีนาคม 2561
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ที่ป ระชุม คณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่ อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ของบริ ษั ท ดีเอสจี อิ นเตอร์ เนชั่น แนล
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ มีมติให้ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 26 เมษายน
2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องคราวน์ 4-5 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุ งเทพ ลุม พินี พาร์ ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
ขอให้ ที่ ป ระชุม รั บ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560 เมื่ อ วัน ที่ 26 เมษายน 2560 โดยมี
รายละเอียดการประชุมปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนัง สือเชิญประชุมนี ้ (ตาม
เอกสารแนบ 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ถูกต้ องตรงตามมติของที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 เห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2560
ขอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2560 ดัง
ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้ (ตามเอกสารแนบ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ วเห็น ว่าผลการดาเนิ นงานของบริ ษั ท ฯ ในปี 2560 อยู่ใน
เกณฑ์ดี เห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2560 ดังกล่าว
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี และผ่ านการสอบทานจากคณะกรรมการแล้ ว
ขอให้ ที่ ประชุมพิ จารณาอนุมัติงบการเงิ นของบริ ษั ทฯสาหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี ประจาปี 2560 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการแล้ ว โดยได้ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี
2560 ทีไ่ ด้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้ (ตามเอกสารแนบ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิ จารณาแล้ วเห็ น สมควรให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้นพิ จ ารณาอนุมัติ งบ
การเงินของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2560 ที่ผา่ นการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2560 แก่ ผ้ ถู อื หุ้นของบริษัท
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560
บริ ษัทฯมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ เนื่องด้ วย
บริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องคงกระแสเงินสดเพื่อใช้ จ่ายในการดาเนินงานและการลงทุนต่อไป
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
การงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการซึ่งต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ ตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 16 กรรมการจานวนหนึง่ ในสามต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 มีจานวน 2 ท่าน ดังนี ้
1. นายหวาง ชุย-หลิน แบรนดอน
กรรมการ
2. นางสาวจัสติน แมน ซาน หวาง
กรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาแต่ ง ตัง้
กรรมการทังสองท่
้
านซึง่ ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1. นายหวาง ชุย-หลิน แบรนดอน
กรรมการ
2. นางสาวจัสติน แมน ซาน หวาง
กรรมการ
รายละเอียดกรรมการที่ได้ รับการเสนอให้ พิจารณาแต่งตังแทนกรรมการซึ
้
่งต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ (ตามเอกสารแนบ 3)

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบการกาหนดค่ าตอบแทนของกรรมการประจาปี 2561
การกาหนดค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการของบริ ษัทนัน้ กาหนดให้ เฉพาะแก่กรรมการอิสระเท่านัน้ ส่วนกรรมการ
ท่านอื่นไม่มีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการอิสระของบริ ษัทจานวน 3 ท่านคือ นายสุขพร
ชัชวาลาพงษ์ นายดิกกี ้ ปี เตอร์ ยิป และนายชวาน-เดอร์ อเลกซ์ คิง ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการตังแต่
้ เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2560 คณะกรรมการจึงมีมติงดการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสาหรับปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการพิจารณางดจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2561
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2561 และกาหนดค่ าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี
ขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ นายเกียรตินิยม คุณติสขุ นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พชั ร
ปกรณ์ และนางสาววิมลพร บุณ ยัษเฐี ยร ผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ าตเลขที่ 4800 3440 3427 และ 4067 ตามลาดับ จาก
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาประจาปี 2561 โดย
ค่าตอบแทนกาหนดไว้ ในอัตราไม่เกิน 1,740,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีในปี 2560 เท่ากับ 2,010,000 บาท ทังนี
้ ้ได้ จดั ส่ง
ข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้ (ตามเอกสารแนบ 4)
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท
โดยที่บริ ษัทได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ เพิกถอนหุ้นของบริ ษัทออก
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหนังสือ อนุมตั ิลงวันที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควร
ให้ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท โดยตัด ข้ อ บังคับ ในส่ว นที่ ใช้ บัง คับ กับ บริ ษั ท จดทะเบี ย นออก ดัง นัน้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการเมื่ อ วัน ที่ 28 กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2561 จึ งมี ม ติ อนุมัติ ให้ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท โดยให้ ย กเลิก
ข้ อบังคับเดิมทังหมดและใช้
้
ข้อบังคับฉบับใหม่ที่ได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้แทน และได้ แนบ
ข้ อบังคับฉบับเดิมซึง่ ทาเครื่ องหมายในประเด็นที่แก้ ไขมาพร้ อมนี ้เพื่อเป็ นข้ อมูลในการพิจารณาของผู้ถือหุ้น (ตามเอกสาร
แนบ 5)
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทโดย
ยกเลิกข้ อบังคับเดิมทังหมดและใช้
้
ข้อบังคับฉบับใหม่ตามที่สง่ มานี ้แทน
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ การแก้ ไขข้ อบังคับต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญ ท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
แต่งตังบุ
้ คคลเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือ
มอบฉันทะที่แนบมาพร้ อมกันนี ้ และนามามอบต่อประธานกรรมการ หรื อผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่
ประชุม ก่อนเริ่ มการประชุม

อนึ่ง บริ ษัทฯได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 (Record
Date) ในวัน ที่ 9 เมษายน 2561 และให้ ร วบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 เมษายน
2561
ขอแสดงความนับถือ
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(นายแอมโบร์ส คัม ชิง ชาน)

กรรมการ
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