
 
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

 

          23 มีนาคม 2561 
  

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่  1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ของบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนัที่ 26 เมษายน 
2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องคราวน์ 4-5 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 
แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 
 
 ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยมี
รายละเอียดการประชมุปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุนี ้(ตาม
เอกสารแนบ 1) 
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 
เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2560  ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2560 
 
 ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2560 ดัง
ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปีที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุนี ้(ตามเอกสารแนบ 2) 
ความเห็นของคณะกรรมการ        คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 อยู่ใน
เกณฑ์ดี เห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2560 ดงักลา่ว 
คะแนนเสยีงส าหรับการอนมุตัิ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการแล้ว 
 

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2560 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการแล้ว โดยได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 
2560 ทีไ่ด้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุนี ้(ตามเอกสารแนบ 2) 
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2560 ที่ผา่นการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560  แก่ผู้ถอืหุ้นของบริษัท 
 
 ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560  

บริษัทฯมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องด้วย

บริษัทมีความจ าเป็นต้องคงกระแสเงินสดเพื่อใช้จ่ายในการด าเนินงานและการลงทนุตอ่ไป 
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ
การงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
 ขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  ตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 16 กรรมการจ านวนหนึง่ในสามต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่
ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่ 1/2561 มีจ านวน 2 ทา่น ดงันี ้

1. นายหวาง ชยุ-หลนิ แบรนดอน  กรรมการ 
2. นางสาวจสัติน แมน ซาน หวาง   กรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการทัง้สองทา่นซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ดงันี ้

1. นายหวาง ชยุ-หลนิ แบรนดอน  กรรมการ 
2. นางสาวจสัติน แมน ซาน หวาง   กรรมการ 

รายละเอียดกรรมการท่ีได้รับการเสนอให้พิจารณาแต่งตัง้แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระได้จดัสง่ให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้(ตามเอกสารแนบ 3) 

 

 
 
 
 



วาระที่ 6 พิจารณารับทราบการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2561 
 

การก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทนัน้ ก าหนดให้เฉพาะแก่กรรมการอิสระเท่านัน้ สว่นกรรมการ
ท่านอื่นไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทจ านวน 3 ท่านคือ นายสขุพร 
ชชัวาลาพงษ์ นายดิกกี ้ปีเตอร์ ยิป และนายชวาน-เดอร์ อเลกซ์ คิง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตัง้แต่เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2560 คณะกรรมการจึงมีมติงดการจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการส าหรับปี 2561   
ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบถึงการพิจารณางดจ่ายคา่ตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2561 
คะแนนเสยีงส าหรับการอนมุตัิ  วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญช ี
 
 ขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ นายเกียรตินิยม คุณติสขุ นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี นายเพ่ิมศกัดิ์ วงศ์พชัร
ปกรณ์ และนางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4800 3440 3427 และ 4067 ตามล าดับ จาก
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาประจ าปี 2561 โดย
คา่ตอบแทนก าหนดไว้ในอตัราไม่เกิน 1,740,000 บาท โดยค่าสอบบญัชีในปี 2560 เท่ากบั 2,010,000 บาท ทัง้นีไ้ด้จดัสง่
ข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุนี ้(ตามเอกสารแนบ 4) 
ความเห็นของคณะกรรมการ      คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 
 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 
  

โดยที่บริษัทได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทออก
จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตามหนงัสอือนมุตัิลงวนัที่ 20 มิถนุายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยตัดข้อบังคับในส่วนที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนออก ดังนัน้ที่ประชุม
คณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จึงมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยให้ยกเลิก
ข้อบงัคบัเดิมทัง้หมดและใช้ข้อบงัคบัฉบบัใหม่ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันีแ้ทน และได้แนบ
ข้อบงัคบัฉบบัเดิมซึง่ท าเคร่ืองหมายในประเด็นที่แก้ไขมาพร้อมนีเ้พื่อเป็นข้อมลูในการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น (ตามเอกสาร
แนบ 5) 
ความเห็นของคณะกรรมการ        คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทโดย
ยกเลกิข้อบงัคบัเดิมทัง้หมดและใช้ข้อบงัคบัฉบบัใหมต่ามที่สง่มานีแ้ทน   
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมตัิ  การแก้ไขข้อบงัคบัต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 
 
 



วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวข้างต้น ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
แต่งตัง้บุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือ
มอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี ้และน ามามอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่
ประชมุ ก่อนเร่ิมการประชมุ 

 
 

อนึ่ง บริษัทฯได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 (Record 
Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2561 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่  10 เมษายน 
2561 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

ลงช่ือ    กรรมการ     ลงช่ือ    กรรมการ 

         (นายแอมโบร์ส คมั ชิง ชาน)                                                (นายโหยว เอ๊ก ชอง) 
 

 

รายช่ือของกรรมการในกรณีรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
 
นายโหยว เอ๊ก ชอง  กรรมการ 
 


