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 28 มนีาคม 2565 

 

เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถ้อืหุน้ บริษทั คนัทรี่ กรุป๊ โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 

  
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดม้มีติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
ในวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้       
ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง (ควบคุมระบบการประชุม ณ หอ้ง
ประชุมของบริษทัฯ เลขที่ 132 อาคารสนิธร ทาวเวอร ์3 ชัน้ 20 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330) และก าหนด   
วนัรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้เพือ่สทิธิในการเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 (Record Date) 
ในวนัที ่15 มนีาคม 2565 เพือ่พจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี้ 
 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2564 
วาระที ่2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรเพือ่เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงนิปนัผล ประจ าปี 2564 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
วาระที ่6  พจิารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2565 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2565 
วาระที ่8 เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวนั เวลา และวธิีการที่ระบุ   
ไวข้า้งตน้ โดยจะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์ท่าน ้นั และจะไม่มีการจดัเตรียมสถานที่ และ/หรือหอ้งประชุมส าหรบัการประชุม         
แต่อย่างใด 

 
 ขอแสดงความนบัถอื 
  
 

 ( นายสดาวุธ เตชะอบุล ) 
  ประธานกรรมการ 
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#ทันหุ้น – วิจัยกรุงศรี ชี้เศรษฐกิจเดือน
กุมภาพันธ์ได้แรงหนุนจากภาคส่งออกที่เติบโตดี 
ขณะทีก่ารใชจ่้ายในประเทศชะลอลงเล็กนอ้ย โดย
มูลค่าการส่งออกกลับมาเติบโตในอัตราเลขสอง
หลัก (+16% YoY) ตามอุปสงค์ต่างประเทศที่
ปรับดีขึ้น ด้านจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพ่ิม
ขึ้นจากเดือนมกราคม จากการกลับมาเปิดลง
ทะเบยีนเขา้ประเทศผ่านระบบ Test & Go ตัง้แต่
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนการใช้จ่ายในประเทศ 
ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนเติบโตชะลอลง 
(+2.3% จาก 5.0%) เป็นผลจากสถานการณ์การ
ระบาดในประเทศที่กลับมารุนแรงขึ้น ประกอบ
กับราคาพลังงานและราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้น 
บั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับลดลง 
อย่างไรก็ดี มาตรการภาครัฐยังเป็นปัจจัยบวกที่
ช่วยพยุงการใช้จ่ายภาคครัวเรือน เช่นเดียวกับ
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง (+4.3% 
จาก 7.8%) ตามการลดลงของการนำาเข้าสินคา้ทนุ 
เป็นหลัก ขณะที่การลงทุนภาคก่อสร้างค่อนข้าง
ทรงตัว
 แม้ในช่วงต้นปีเศรษฐกิจไทยอยู่ในทิศทาง
การฟ้ืนตัว แต่ในระยะข้างหน้ายังมีปัจจัยลบ 
ทั้งจากสถานการณ์จำานวน ผู้ติดเชื้อไวรัสโอ
มิครอนในไทยที่ยังอยู่ในระดับสูงอาจกดดัน
ความเชื่อมั่นและกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศ 
ขณะที่ปัจจัยภายนอกจากสถานการณ์ความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่ยังมีความไม่
แน่นอนและอาจยืดเยื้อในไตรมาส 2 กระทบต่อ 
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะยุโรป จึง
อาจส่งผลต่อ 1. การค้าระหว่างประเทศจาก
ความต้องการสินค้าและบริการชะลอลง ปัญหา
หรืออุปสรรคในการขนส่ง รวมถึงปัญหาห่วงโซ่
อุปทานของสินค้าบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก 
มาตรการคว่ำาบาตรรัสเซีย 2. ราคาพลังงาน 
และสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับสูงขึ้น กระทบต่อทั้ง
ต้นทุนการผลิตของภาคธุรกิจ และค่าครองชีพ
ของประชาชนบัน่ทอนการใชจ่้ายของภาคครัวเรอืน
 กนง.ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกจิปนีีเ้ล็กนอ้ย 
แต่ปรับเพิ่มเงินเฟ้อสูงเหนือกรอบเป้าหมาย วิจัย
กรุงศรี คาดดอกเบี้ยนโยบายทรงตัวที่ 0.50% 
ตลอดทั้งปี การประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) ในวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา 
มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% 
เพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจให้มีความ
ต่อเนื่อง ล่าสุดกนง.ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 
2565 เตบิโต 3.2% จากเดมิคาด 3.4%  เนือ่งจาก
มาตรการคว่ำาบาตรรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทยผ่านการปรับขึ้นของราคาพลังงาน
และสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงอุปสงค์ของประเทศ
คู่ค้าชะลอตัวลง ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ีย 
ของปีนี้ กนง.ได้ปรับคาดการณ์เพิ่มขึ้นเป็น 4.9% 
จากเดิมคาด 1.7% ผลจากราคาพลังงานที่ปรับ
สูงขึ้นและการส่งผ่านต้นทุนในหมวดอาหารเป็น
สำาคัญ
 แม้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียในปีนี้มีแนวโน้ม
สูงเกินกรอบเป้าหมาย (1-3%) วิจัยกรุงศรียัง
คงคาดการณ์ว่ากนง.จะตรึงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่
ระดับต่ำาสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.50% ตลอด
จนถึงส้ินปี เนื่องจาก 1. อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น
เปน็ผลจากแรงกดดนัเงินเฟ้อดา้นอปุทาน (Cost-
Push Inflation) ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อด้าน
อุปสงค์ (Demand-Pull Inflation) ยังอยู่ใน
ระดับต่ำาจากรายได้ที่เพ่ิงเร่ิมฟ้ืนตัว 2. การเพ่ิม
ขึ้นของราคาสินค้าส่วนใหญ่กระจุกตัวในหมวด

‘กนง.’ตรึงดอกเบี้ย0.50% 
หนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
พลังงานและการส่งผ่านต้นทุนในหมวด
อาหารเป็นหลักซึ่งคาดว่าจะปรับขึ้นชั่วคราว 
3. อัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลางยังยึด
เหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย ขณะที่กนง.
ระบุว่า “แม้เงินเฟ้อมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นสูง
กว่า 5% ในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ปี 
2565 แต่จะทยอยปรับลดลงและจะกลับ
เข้าสู่กรอบเป้าหมายได้ในช่วงต้นปี 2566” 

และ 4. ถ้อยแถลงของกนง.ระบุว่า “ยังคงให้
น้ำาหนักกับการสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ
เป็นสำาคัญ” โดยจากประมาณการ GDP ล่าสุด
ของธปท.ที่ 3.2% ประเมินว่าระดับของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจจะกลับมาเท่ากับก่อนเกิดการ 
ระบาด Covid-19 ได้อาจเป็นปลายปีนี้หรือต้น
ปีหน้า

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี� จาํกัด (มหาชน) 

การจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2564 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น 

ประจําปี 2565 เมื�อวนัที� 1 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั �งสิ �น 4,229,594,050.50 บาท คิดเป็น

สัดส่วนประมาณร้อยละ 58 ของกําไรสุทธิตามงบการเ งินรวม ทั �งนี � เมื�อหักเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับ 

ผลประกอบการครึ�งแรกของปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,409,864,683.50 บาท จะยังคงเหลือ

สว่นเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานครึ�งหลงัของปี 2564 (1 ก.ค. 2564 -  31 ธ.ค. 2564) ที�จะจ่ายในอตัราหุ้นละ  

1.00  บาท รวมเป็นเงินทั �งสิ �น 2,819,729,367.00 บาท ทั �งนี � ข้อเสนอการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วเป็นไปตามนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดงันี � 

- เงินปันผลจํานวน 0.80 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกําไรสะสมสว่นที�เสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซึ�งสามารถ

เครดิตภาษีคืนได้เท่ากบัเงินปันผลคณูยี�สิบสว่นแปดสิบ 

- เงินปันผลจํานวน 0.20 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกําไรสะสมส่วนที�เสียภาษีในอตัราร้อยละ 10 ซึ�งสามารถ

เครดิตภาษีคืนได้เท่ากบัเงินปันผลคณูสิบสว่นเก้าสิบ 

บริษัทฯ ได้กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2565 และกําหนด

จ่ายเงินปันผลที�อตัราหุ้นละ 1.00 บาท ในวนัที� 20 เมษายน 2565 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 -นายวรวฒัน์ พิทยศิริ- 

   _________________________________________ 

 (นายวรวฒัน์ พิทยศิริ) 

       ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่

ประกาศ 
เรื่อง การจ่ายเงินปันผลส าหรบัผู้ถือหุ้น 

ด้วยที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เมือ่วนัจนัทรท์ี ่4 เมษายน 2565 ไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผล
แก่ผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

1. ให้จ่ายเงนิปันผลส าหรบัปี 2564 โดยจ่ายจากก าไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท
เป็นเงนิ 1,223 ลา้นบาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั ส าหรบั
การจ่ายเงนิปันผลส าหรบัปี 2564 จ่ายจากก าไรส่วนที่เป็นเงนิปันผลหรอืส่วนแบ่ง
ก าไรทีร่บัจากกจิการทีผ่่านการเสยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล ในอตัรารอ้ยละ 20 ในอตัรา
หุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถ ขอเครดิตภาษีคืนได้
เท่ากบัเงนิปันผลคูณยีส่บิส่วนแปดสบิ และจ่ายจากก าไรทางบญัชทีี่ไม่ผ่านการเสยี
ภาษีเงนิได้นิติบุคคล ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา
ไมส่ามารถขอเครดติภาษคีนืได้

2. ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ 
ปรากฏในวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรบัเงินปันผลใน
วนัพุธที ่9 มนีาคม 2565

ประกาศ ณ วนัที ่4 เมษายน 2565 

โดยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 5 เมษายน 2565 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
เร่ือง  ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) ขอแจง้ใหผู้ถื้อหุน้
ทุกท่านทราบวา่ เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของ
บริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 1.70 บาท (หน่ึง
บาทเจด็สิบสตางค)์ โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 เมษายน 2565 

จึงประกาศมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

  _____________ 
(นายอนุสรณ์ มุทราอิศ) 

 กรรมการ  

ประกาศจ่ายเงินปันผล

	 ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 75	 เมื่อวันที่	 31	 มีนาคม	 2565	 ของ	 บริษัท	 

นำาสินประกันภัย	 จำากัด	 (มหาชน)	 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนิน

งานประจำาปี	 2564	 สำาหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ	 7.50	 บาท	 เป็นเงิน	 104,250,000	 บาท	 

โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำาไรสำาหรับงวด	6	เดือน	สิ้นสุดวันที่	30	มิถุนายน	

2564	ในอัตราหุ้นละ	3.00	บาท	เป็นเงิน	41,700,000	บาท	โดยจ่ายเมื่อวันที่	22	กันยายน	2564	

แล้ว	 ส่วนเงินปันผลจากผลประกอบการงวด	 6	 เดือนหลังของปี	 2564	 จะจ่ายในอัตราหุ้นละ	 

4.50	 บาท	 เป็นเงิน	 62,550,000	 บาท	 ทั้งนี้เงินปันผลจ่ายจากกำาไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลในอัตราร้อยละ	20	โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี	ณ	ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผล

ที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา	 47	 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร	 

โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	(Record	Date)	ในวันที่	11	มีนาคม	2565	และ

จ่ายเงินปันผลในวันที่	22	เมษายน	2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

	โดยมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	75

(ลงชื่อ)			 ประธานกรรมการ

						(นายยงยุทธ			ผู้สันติ)

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565
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เลขที่ Admin. 008 / 2565
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่		7		มีนาคม	2565
เรื่อง	 	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	45/2565
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น
	 	 	 	 ด้วยคณะกรรมการบริษัท	สุรพลฟู้ดส์	จ�ากัด	(มหาชน)	ในการประชุมครั้งที	่1/2565	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ	์2565	ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที	่45/2565	ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 
เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น	ตามพระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์พ.ศ.	2563	โดยมีระเบียบวาระการประชุม	ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 44/2564
    วัตถุประสงค์
	 	 	 	 เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที	่44/2564
    ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
	 	 	 	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที	่44/2564

วาระที่ 2  รับทราบผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2564
    วัตถุประสงค์
	 	 	 	 เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2564
    ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
	 	 	 	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2564

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
    วัตถุประสงค์
	 	 	 	 เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2564	
    ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
	 	 	 	 ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้สมควรอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ	ส�าหรับปี	ส้ินสุด	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	ทีไ่ด้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ	และผู้สอบบญัชแีล้ว

วาระที่ 4  พิจารณาการจ่ายเงินปันผล
    วัตถุประสงค์
	 	 	 	 เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผล
    ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
	 	 	 	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิจากผลการด�าเนินงานในปี	 2564	 ในอัตราหุ้นละ	 0.5185	 บาท	 รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งส้ิน	 139,994,482	 บาท	 ก�าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ 
	 	 	 	 รับเงินปันผล	(Record	Date)	ในวันที่	9	พฤษภาคม	2565	และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที	่25	พฤษภาคม	2565	ทั้งนี	้เงินปันผลดังกล่าว	ไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระ
    วัตถุประสงค์
	 	 	 	 เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระ	
    ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
	 	 	 	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระ	จ�านวน	4	ท่าน	คือ	นายโชคชัย	เจียงวรีวงศ	์นายไพบูลย	์กังวลกิจ	นายสถาพร	โคธีรานุรักษ	์และนายคเณศร	์ชาติธรรมรักษ	์ 
	 	 	 	 กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง	4	ท่าน	ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า	มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

วาระที่ 6  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2565
    วัตถุประสงค์
	 	 	 	 เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	ประจ�าปี	2565
    ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
	 	 	 	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	 ประจ�าปี	 2565	 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	 6,040,000	 บาท	 เท่ากับปี	 2564	 ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
	 	 	 	 ผลตอบแทน	และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทน ประจ�าปี 2565
    วัตถุประสงค์
	 	 	 	 เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทน	ประจ�าปี	2565
    ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
	 	 	 	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนางสาวกฤติกา	ก๋งเกิด	ทะเบียนเลขที่	10634	หรือนายธนิต	โอสถาเลิศ	ทะเบียน	เลขที่	5155	หรือนางสาวบงกช	อ�า่เสงี่ยม	ทะเบียนเลขที	่3684	จากบริษัท	เคพีเอ็มจ	ีภูมิไชย	 
	 	 	 	 สอบบัญชี	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ประจ�าปี	2565	โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีกิจการที่ได	้BOI	เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น	1,244,000	บาท	เท่ากับปีที่ผ่านมา	

วาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

	 	 	 	 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	สามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนล่วงหน้าได	้ตามคู่มือระบบฯ	ที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี	้

	 	 	 	 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ	โปรดท�าการมอบฉันทะผ่านระบบล่วงหน้า	ภายในวันที	่22	เมษายน	2565	ตามหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี	้			

	 	 	 	 หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	กรุณาติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัท	ได้ที่อีเมล	ssfagm@surapon.com		หรือโทรศัพท	์0-23853038-54	ต่อ	101	หรือ	561	

	 	 	 	 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามวันและเวลาดังกล่าว	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

                        -ลงนามแล้ว-

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (นายโกศล		ฉันธิกุล)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ประธานกรรมการ
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	22	มีนาคม	2565

เรื่อง		 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บริทาเนีย จ�ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	บริษัท	บริทาเนีย	จ�ากัด	ครั้งที	่2/2564	ซึ่งประชุมเมื่อวันที	่23	กรกฎาคม	2564

	 	 	 	 2.	รายงานประจ�าปี	2564	(แบบ	56-1	One-Report)(ในรูปแบบ	QR	CODE)	และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2564จ�านวน	1	ฉบับ	

	 	 	 	 3.	ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

	 	 	 	 4	สาระส�าคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้

	 	 	 	 5.	ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ	

	 	 	 	 6.	ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	และการออกเสียงลงคะแนน

	 	 	 	 7.	หนงัสือมอบฉนัทะแบบ	ก.	(แบบทัว่ไป)	หนงัสือมอบฉนัทะแบบ	ข.	(แบบก�าหนดรายการต่างๆ	ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชัดเจน)	และหนังสอืมอบฉนัทะแบบ	ค.	(เฉพาะกรณผีูล้งทนุต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้ให้	Custodian	 

     ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)	(แยกต่างหากจากเล่มหนังสือเชิญประชุม)

	 	 	 	 8.	แบบฟอร์มลงทะเบียนส�าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(e-AGM)

	 	 	 	 9.	ข้อปฏิบัติส�าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(e-AGM)	และการมอบฉันทะ

  บริษัท บริทาเนีย จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)	ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2565	ซึ่งประชุมเมื่อวันที	่24	กุมภาพันธ์	2565	มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	ในวันอังคารที่	26	เมษายน	2565	

เวลา	14.00	น.	เป็นรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(E-Meeting)	ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายก�าหนด	เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที ่ 1     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่  2     พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บริทาเนีย จ�ากัด ครั้งที่ 2/2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล		บริษัทได้จัดท�ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	บริษัท	บริทาเนีย	จ�ากัด	ครั้งที	่2/2564	ซึ่งจัดให้มีเมื่อวันที	่23	กรกฎาคม	2564	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.	จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงาน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	2/2564	ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ	 คณะกรรมการเหน็ว่ารายงานการประชมุวิสามญัผูถ้อืหุน้	บรษิทั	บรทิาเนยี	จ�ากดั	ครัง้ที	่2/2564	ได้มกีารบนัทกึอย่างถกูต้องและครบถ้วนตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	จงึเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ	 	 	 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่ 3     พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล		เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท	ข้อ	36	ซึง่ก�าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผูถ้อืหุน้พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัผลการด�าเนนิงานของบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา	บรษิทัจึงได้จัดท�ารายงาน

ผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบป	ี2564	และรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัท	รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ�าปี	2564	(แบบ	56-1	One-report)	(ในรูปแบบ	QR	CODE)	ที่ได้จัดส่ง

ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ	 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี	 2564	 (แบบ	 56-1	 One-report)	 (ในรูปแบบ	 QR	 CODE)	 และรายงานประจ�าปี 

ของคณะกรรมการบริษัท	

หมายเหตุ	 	 	 	 	 วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ	จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที ่ 4     พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด”)	และข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	39	ซึ่งก�าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้

มีการท�างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 ณ	 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	 บริษัทจึงได้ได้จัดท�างบแสดงฐานะทางการเงิน

และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท	ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2564	ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปี	2564	และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทส�าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2564	(แบบ	56-1	One-Report)	 (ในรูปแบบ	QR	CODE)	ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.	 โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน	และ 

งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัท	ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชส้ิีนสุดวนัที	่31	ธนัวาคม	2564	ดงักล่าว	ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตของบริษัท	และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว	โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ 

	 	 	 	 	 	 	 **หมายเหตุ:	ปรับปรุงตามมาตรฐานบัญช	ี

ความเห็นคณะกรรมการ	 คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้อนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัท	ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวันที	่31	ธันวาคม	2564	ซึง่ได้ผ่านการตรวจ

สอบจากผูส้อบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท	ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ	และได้รบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการแล้ว	โดยคณะกรรมการบรษัิทและกรรมการตรวจสอบได้แสดง

ความเห็นไว้ใน	“รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”	และ	“รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ”	ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี	2564	(แบบ	56-1	One-Report)	

(ในรูปแบบ	QR	Code)	ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

การลงมติ	 	 	 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่ 5     พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564 เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 เนื่องจาก	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชนจ�ากัด	มาตรา	116	และข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	45	ก�าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก�าไรสุทธิประจ�าปีหัก

ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน	เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นก�าหนดให้ต้องมีทุนส�ารองมากกว่านั้น

	 	 	 	 	 	 	 ดงันัน้	บริษทัจึงต้องด�าเนนิการจัดสรรก�าไรเพือ่เป็นทนุส�ารองตามกฎหมายจ�านวน	5,957,000	บาท	ส�าหรบัผลประกอบการปี	2564	โดยเมือ่บริษัทจัดสรรก�าไรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว	บรษิทั

จะมีทุนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน	42,857,000	บาท	ซึ่งครบร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายก�าหนด

ความเห็นคณะกรรมการ	 คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้มมีตอินมุตัจัิดสรรก�าไรเป็นทนุส�ารองตามกฎหมายจ�านวน	5,957,000	บาท	ส�าหรบัผลประกอบการปี	2564	โดยเมือ่บริษัทจัดสรรก�าไรเป็นทนุส�ารอง

ตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว	บริษัทจะมีทุนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน	42,857,000	บาท	ซึ่งครบร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายก�าหนด

การลงมติ	 	 	 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่ 6     พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจ�าปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 เนื่องจากในปี	2564	บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติของคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	5/2564	ซึ่งประชุมเมื่อวันที	่9	พฤศจิกายน	2564	ส�าหรับผลการด�าเนินงานงวด	9	เดือนแรกของป	ี

2564	จากก�าไรสะสมเป็นเงินสด	ในอตัราหุน้ละ	1.23	บาท	หรอืคดิเป็นจ�านวนไม่เกนิ	738,000,000	บาท	โดยหากพจิารณาเฉพาะผลการด�าเนนิงานของบริษัทในปี	2564	จะคดิเป็นร้อยละ	58	ของก�าไรสุทธิ

ตามงบการเงินเฉพาะกจิการหลังหกัภาษีเงินได้นติบิคุคลและหลังหกัส�ารองต่าง	ๆ	ทุกประเภททีก่ฎหมายและบริษัทก�าหนดไว้ในแต่ละปี	ซึง่ไม่น้อยกว่าทีน่โยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัททีก่�าหนดไว้ว่าจะ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ของก�าไรสทุธติามงบการเงินเฉพาะกจิการหลังหกัภาษีเงินได้นติบิคุคลและหลังหกัส�ารองต่าง	ๆ	ทกุประเภททีก่ฎหมายและบริษัทก�าหนดไว้ในแต่ละปี	 

โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ความเห็นคณะกรรมการ	 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลการด�าเนินงานของบริษัท	ประจ�าปี	2564	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	และให้น�าเสนอเรื่อง 

ดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565	เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	

การลงมติ	 	 	 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่ 7     พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 เนื่องจาก	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชนจ�ากัด	ตามมาตรา	71	และข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	17	ก�าหนดว่า	ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง	1	ใน	3	เป็นอัตรา	ถ้าจ�านวนกรรมการ

ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	กรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระนั้น	อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

	 	 	 	 	 	 	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	มีกรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ	จ�านวน	3	คน	ดังนี	้

	 	 	 	 	 	 	 1.	 นางสาวไตรทิพย	์ศิวะกฤษณ์กุล	 	 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 				 	 	 	 		 2.		นายดลชัย	บุณยะรัตเวช	 	 	 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

	 					 	 	 	 	 3.		นางศุภลักษณ์	จันทร์พิทักษ์	 	 	 กรรมการ

       ทัง้นี	้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าส�าหรับการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2565	ตัง้แต่วนัที	่28	ธนัวาคม	2564	ถึงวนัที	่28	กุมภาพันธ์	

2565	โดยเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท	ปรากฏว่าไม่มผู้ีถอืหุน้รายใดเสนอชือ่บคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท	คณะกรรมการบริษัทจงึได้ด�าเนนิการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทโดยพิจารณาจากความเหมาะสม	คุณสมบัติ	คุณวุฒิ	ประสบการณ	์ทักษะ	ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ	รวมถึงองค์ประกอบของจ�านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงาน

ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า	กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ	ทั้ง	3	ท่านดังกล่าว	มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท	

รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา	กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

      	 ทัง้นี	้เนือ่งจากนางสาวไตรทพิย์	ศิวะกฤษณ์กลุ	ไม่ประสงค์จะกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ทีป่ระชมุ

คณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	มีมติให้ความเห็นชอบเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ	จ�านวน	2	ท่าน	กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง	ได้แก่

			 	 	 	 	 	 	 1.	 นายดลชัย	บุณยะรัตเวช		 	 	 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

			 	 	 	 	 	 	 2.	 นางศุภลักษณ	์จันทร์พิทักษ์	 	 	 กรรมการ

	 	 	 	 	 	 	 และเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ซึ่งจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระแทนนางสาวไตรทิพย	์ศิวะกฤษณ์กุล	ได้แก	่นายทัฬห	์สิริโภค	ีโดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัต	ิวุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ท�างาน	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

       นิยามกรรมการอิสระ

	 	 	 	 	 	 	 เนือ่งจากกรรมการอสิระมส่ีวนส�าคญัในการสร้างความเชือ่มัน่แก่นกัลงทนุและช่วยคานอ�านาจผูถ้อืหุน้รายใหญ่	รวมทัง้เพ่ือมุง่สู่การเป็นบริษัททีม่บีรรษัทภบิาลทีด่ตีามหลักมาตรฐานสากล	บรษิทัจึงได้ก�าหนด

นิยาม	“กรรมการอิสระ”	ซึ่งเท่ากับข้อก�าหนดขั้นต�า่ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(“ส�านักงานก.ล.ต.”)	หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)	ก�าหนด	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 (ก)	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 ทั้งนี้	 ให้นับรวมการถือหุ้น 

	 ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น	ๆ	ด้วย

	 	 	 	 	 	 	 (ข)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	 

	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่ผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน	

	 	 	 	 	 	 	 (ค)	ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะที่เป็น	บิดา	มารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร		รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น	ผู้บริหาร	 

	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

	 	 	 	 	 	 	 (ง)	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ	่บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 

	 ของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ	่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมขอ 

	 งบริษัทฯ	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

		 	 	 	 	 	 	 	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง	 รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกต	ิ เพื่อประกอบกิจการ	 การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย	์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือ 

	 รับความช่วยเหลือทางการเงิน	ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	ค�้าประกัน	การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้อง 

	 ช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	 ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป	 แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	 	 ทั้งนี้	 การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ 

	 ค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 

	 โดยอนุโลม	แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว	ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

	 	 	 	 	 	 	 (จ)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ	่ บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของ 

	 ส�านักงานสอบบัญช	ีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ	่บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู	่เว้นแต่จะได้พ้น 

	 จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

	 	 	 	 	 	 	 (ฉ)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด	 ๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	 ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 

	 บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	ทั้งนี้	ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็น 

	 นิติบุคคล	 ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ	่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	 ผู้บริหาร	 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ	 ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 

	 ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

	 	 	 	 	 	 	 (ช)	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

	 	 	 	 	 	 	 (ซ)	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	 หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	 

	 	 ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย 

	 	 กับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

	 	 	 	 	 	 	 (ฌ)	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

	 	 	 	 	 	 	 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง	 (ก)	 ถึง	 (ฌ)	 แล้ว	 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท	 

บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ	(collective	decision)	ได	้

	 	 	 	 	 	 	 โดยบริษัทได้แสดงรายละเอียดของความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ	และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเกี่ยวกับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน/บริษัท/กิจการที่

แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจใน	ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ความเห็นคณะกรรมการ			คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ	จ�านวน	2	ท่าน	กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง	ได้แก	่นายดลชัย		บุณยะรัตเวช	

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	และนางศุภลักษณ์	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ	และเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ซึ่งจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระแทนนางสาวไตรทิพย	์	ศิวะกฤษณ์กุล	ได้แก่	นาย

ทัฬห์	สิริโภค	ีโดยให้น�าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565	เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	ทั้งนี	้การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระดังกล่าว	ได้ผ่านการกลั่น

กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

	 	 	 	 	 	 	 ดังนั้น	ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว	กรรมการของบริษัทจะมีจ�านวน	7	คน	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 1.	 นายเมธา	จันทร์แจ่มจรัส		 	 ประธานกรรมการ

	 	 	 	 	 	 	 2.	 นายวิจารย	์สิมาฉายา	 	 	 กรรมการอิสระ

	 	 	 	 	 	 	 3.	 นายทัฬห	์สิริโภคี		 	 	 กรรมการอิสระ

	 	 	 	 	 	 	 4.	 นายดลชัย	บุณยะรัตเวช		 	 กรรมการอิสระ

	 	 	 	 	 	 	 5.	 นายนิวัต	ิลมุนพันธ์	 	 	 กรรมการ

	 	 	 	 	 	 	 6.	 นางศุภลักษณ	์จันทร์พิทักษ์	 	 กรรมการ

	 	 	 	 	 	 	 7.	 นายสมสกุล	แสงสุวรรณ		 	 กรรมการ

การลงมติ	 	 	 	 	 มติในวาระนี	้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ทั้งนี	้การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล	

วาระที่ 8     พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 เนื่องตาม	 พ.ร.บ.	 บริษัทมหาชนจ�ากัด	 มาตรา	 90	 ที่ก�าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 และข้อบังคับของบริษัท	 ข้อ	 22	 ซึ่งก�าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ 

ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล	เบี้ยประชุม	บ�าเหน็จ	โบนัส	หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา	โดยอาจก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอน	

หรือวางหลักเกณฑ์	 และก�าหนดไว้เป็นคราว	 ๆ	 หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมจะมีได้มีการเปล่ียนแปลงก็ได้	 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการจึงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 

ซึง่คณะกรรมการโดยผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ได้ยดึถือแนวปฏบิตั	ิคอื	พจิารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกจิ	ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ	และได้เปรยีบ

เทยีบกบับริษัทจดทะเบยีนอืน่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีม่มีลูค่าตลาด	(Market	Capitalization)	ในขนาดทีใ่กล้เคยีงกบับริษัท	โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการชดุต่าง	ๆ 	มรีายละเอยีด	ดงันี้

       1. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

	 	 	 	 	 	 	 หน่วย	:	บาท

คณะกรรมการ
ต�าแหน่งประธานกรรมการ ต�าแหน่งกรรมการ

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564

คณะกรรมการบริษัท 20,000 20,000 15,000 15,000

คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 10,000 10,000

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 15,000 15,000 10,000 10,000

คณะกรรมการความเสี่ยง 15,000 15,000 10,000 10,000

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - - - -

       2. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท

	 	 	 	 	 	 	 หน่วย	:	บาท																																																																																																																																																																																																																			

คณะกรรมการ ปี 2565 ปี 2564

ประธานกรรมการ 20,000 -

กรรมการ 15,000 -

ความเห็นคณะกรรมการ			คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้อนมุตักิารก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจ�าปี	2565	โดยมีรายละเอยีดตามทีเ่สนอทกุประการ	ทัง้นี	้การก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรบักรรมการ

ดังกล่าว	ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ	 	 	 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9     พิจารณาอนุมัติการก�าหนดกรอบวงเงินส�าหรับจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจ�าปี(เงินโบนัส) ให้แก่กรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 เนื่องจาก	พ.ร.บ.	 บริษัทมหาชนจ�ากัด	 มาตรา	 90	 ที่ก�าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 และข้อบังคับของบริษัท	 ข้อ	 22	 ซึ่งก�าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่า

ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั	เบ้ียประชมุ	บ�าเหนจ็	โบนสั	หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน่ตามข้อบงัคบัหรือตามมตทิีป่ระชมุผู้ถอืหุน้จะพิจารณา	โดยอาจก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอน	หรอื

วางหลักเกณฑ์	และก�าหนดไว้เป็นคราว	ๆ	หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมจะมีได้มีการเปลี่ยนแปลงก็ได	้ การก�าหนดกรอบวงเงินส�าหรับจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจ�าปี	 (เงินโบนัส)	 ให้แก่กรรมการ

บริษัทจึงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ซึ่งคณะกรรมการ	โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ได้ยึดถือแนวปฏิบัต	ิคือ	พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของ

ธุรกิจ	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด	(Market	Capitalization)	ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท	โดย

ก�าหนดกรอบค่าตอบแทนพิเศษประจ�าปี	(เงินโบนัส)	ให้แก่กรรมการบริษัทในอัตราระหว่างร้อยละ	0.2	-	0.6	ของจ�านวนเงินปันผลที่บริษัทประกาศจ่ายในแต่ละปีและให้น�ากรอบวงเงินดังกล่าวมาใช้ส�าหรับ

การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการบริษัทประจ�าปีในแต่ละปีนับตั้งแต่ป	ี2565	เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการ			คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติก�าหนดกรอบวงเงินส�าหรับจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจ�าปี	(เงินโบนัส)	ให้แก่กรรมการบริษัทในอัตราระหว่างร้อยละ	0.2	-	0.6	ของจ�านวน

เงินปันผลที่บริษัทประกาศจ่ายในแต่ละปี	และให้น�ากรอบวงเงินดังกล่าวมาใช้ส�าหรับการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการบริษัทประจ�าปีในแต่ละป	ีนับตั้งแต่ป	ี2565	เป็นต้นไป	

การลงมติ	 	 	 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10     พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล		คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าปี	 2565	 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท	 ส�านักงาน	 อีวาย	

จ�ากัด	คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี	้ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ประจ�าปี	2565

	 	 	 	 	 	 	 1.	 นายเติมพงษ	์โอปนพันธุ	์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที	่4501	และ/หรือ

	 	 	 	 	 	 	 2.	 นางสาวกุลรพ	ีปิยะวรรณสุทธิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที	่6137	และ/หรือ	

	 	 	 	 	 	 	 3.	 นางสาวสินีนารถ	จิระไชยเขื่อนขันธ	์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที	่6287

	 	 	 	 	 	 	 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้บริษัท	 ส�านักงาน	 อีวาย	 จ�ากัด	 จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส�านักงานท�าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้	 และก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าป	ี 2565	 ส�าหรับบริษัท	 เป็นจ�านวน	 1,760,000	 บาท	 (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)	 ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจ�านวนเงิน 

ค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 ปี 2563

ค่าสอบบัญชี 1,760,000 บาท บาท บาท

ค่าบริการอื่น ไม่มี ไม่มี ไม่มี

	 	 	 	 	 	 	 โดยที่ผู้สอบบัญชีทั้ง	 3	 (สาม)	 ราย	 ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	 ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	 ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	 และ 

ไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด	จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

	 	 	 	 	 	 	 ทั้งนี	้บริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีของ	บริษัท	ส�านักงานอีวาย	จ�ากัด	เช่นเดียวกัน	โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดท�างบการเงินได้ทันตามก�าหนดเวลา

	 	 	 	 	 	 	 นอกจากนั้นแล้วในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน	7	ป	ีตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ที่	ทจ.	44/2556	รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญช	ีและ

ก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	2565	ดังกล่าว	ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ		คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง	 นายเติมพงษ์	 โอปนพันธุ์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	 4501	 และ/หรือ	 นางสาวกุลรพี	 ปิยะวรรณสุทธิ์	 ผู้สอบบัญชี 

รับอนญุาตทะเบยีนเลขที	่6137	และ/หรอื	นางสาวสินนีารถ	จริะไชยเขือ่นขนัธ์	ผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตทะเบยีนเลขที	่6287	แห่งบรษิทั	ส�านกังาน	อวีาย	จ�ากดั	เป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัทประจ�าปี	2565	และ

อนมุตัใิห้ก�าหนดค่าสอบบญัชปีระจ�าปี	2565	ส�าหรบับริษัทเป็นจ�านวน	1,760,000	บาท	(หน่ึงล้านเจ็ดแสนหกหมืน่บาทถ้วน)	และในกรณีทีผู้่สอบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้	ให้บรษิทั	ส�านกังาน	 

อีวาย	จ�ากัด	จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส�านักงานท�าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได	้

การลงมติ	 	 	 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11     พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท  

วัตถุประสงค์และเหตุผล		คณะกรรมการได้เสนอให้มีการออกหุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด	 ภายใต้วงเงินไม่เกิน	 3,000	 ล้านบาท	 เพื่อน�าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปส�าหรับใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	 และ/หรือใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนในกิจการ	และ/หรือช�าระคืนหนี้	หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร	รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

	 	 	 	 	 	 	 ทั้งนี	้โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ	หรือบุคคลที่กรรมการมอบหมายมีอ�านาจ	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 ก�าหนดรายละเอียดต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท	ชื่อ	อัตราดอกเบี้ย	อายุ	การไถ่ถอน	การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู	้ตลอดจนก�าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย	เช่น	การเสนอ

ขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง	ๆ	กันหรือเป็นคราว	ๆ	โดยเมื่อหุ้นกู้จ�านวนใดจ�านวนหนึ่งครบก�าหนด	ก็สามารถออกเสนอขายใหม่ได้	ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงราคา	วิธีการ	และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร

	 	 	 	 	 	 	 แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน	และ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์	และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์	และ/หรือหลักทรัพย์	และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้ง

ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร

	 	 	 	 	 	 	 ติดต่อ	เจรจา	เข้าท�า	ลงนาม	แก้ไขสัญญา	และ/หรือเอกสารต่าง	ๆ	รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับส�านักงาน	ก.ล.ต.	และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดัง

กล่าวตลอดจนด�าเนินการใด	ๆ	ที่เกี่ยวข้องหรือจ�าเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการ	 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน	3,000	ล้านบาท	โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวบริษัทเสนอให้พิจารณาออก

หุ้นกูทุ้กประเภท/ทุกชนิด	ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสทิธิ	ชนิดทยอยคืนเงนิต้นหรือคืนเงนิต้นครั้งเดียวเมื่อครบก�าหนดไถ่ถอน	หรือให้มีการไถ่ถอนก่อนครบก�าหนดอายุหรือไม่ก็ได	้หรือเป็นหุ้นกู้

ที่ครบก�าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท	(perpetual)	มีประกันหรือไม่มีประกัน	มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น	ทั้งนี	้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น	ๆ	เพื่อน�าเงิน

ที่ได้มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงขยายกิจการ	และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการ	หรือบุคคลที่กรรมการมอบหมาย	มีอ�านาจก�าหนดรายละเอียดต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ตามที่เสนอ

การลงมติ			 	 	 	 วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 12     พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

	 นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2565	แล้วกรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น	ๆ	นอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ในหนังสือ

เชิญประชุมก็จะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา	105	วรรคสอง	แห่ง	พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด	โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด	จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น	นอกจากที่

ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได	้อย่างไรก็ดี	เพื่อความโปร่งใส	และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาวาระอื่น	ๆ	ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติหรือลงมติ

 ทั้งนี	้บริษัทได้ก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565	(Record	Date)	ในวันที	่11	มีนาคม	2564	โดยบริษัทจะขึ้นเครื่องหมาย	XM	ในวันที	่10	มีนาคม	2565

	 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าป	ี2565	ในวันอังคารที	่26	เมษายน	2564	เวลา	14.00	น.	เป็นรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(E-Meeting)	ตามหลักเกณฑ์การประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายก�าหนด	รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.	ทั้งนี	้โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถเข้าลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา	13.00	น.	เป็นต้นไป

	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	 และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน	 โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ	 ก.	 หรือแบบ	 ข.	 แบบใดแบบหนึ่ง	 

ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน	(Custodian)	เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ	ค.	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.	และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ	และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ได้ด้วยตนเอง	และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท	เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน	ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ	ข.	ให้กรรมการอิสระของบริษัท	ดังมีรายชื่อและรายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.	เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได	้

	 ทั้งนี้	 ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติส�าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (E-Meeting)	 และการมอบฉันทะ	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.	 โดยบริษัทจะด�าเนินการประชุมตามข้อบังคับ

บริษัท	หมวดที่	6	เรื่อง	การประชุมผู้ถือหุ้น	รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	6.	ต่อไป

	 ขอแสดงความนับถือ

	 (นายเมธา	จันทร์แจ่มจรัส)

	 ประธานกรรมการ

  
   

 

หน้าท่ี 1 จาก 14 
 

                      บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) 
                496 หมู่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง

สมทุรปราการ   
                       จงัหวดัสมทุรปราการ 
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        วนัท่ี 22 มีนาคม 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นบริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน)  

สิ่งที่สง่มาด้วย      1. ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัท บริทาเนีย จ ากดั ครัง้ท่ี 2/2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 

 2. รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)(ในรูปแบบ QR CODE) และงบแสดง 
ฐานะทางการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
จ านวน 1 ฉบบั  

 3. ข้อมลูของบคุคลซึง่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 4. สาระส าคญัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
 5. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ  
 6. ข้อบงัคบับริษัทเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
 7. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ  

ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค . (เฉพาะกรณีผู้ ลงทุน
ต่างประเทศที่แตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) (แยกต่างหาก
จากเลม่หนงัสือเชิญประชมุ) 

 8. แบบฟอร์มลงทะเบยีนส าหรับการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) 
 9. ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการ 

มอบฉนัทะ 

บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2565 
ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 24 กมุภาพนัธ์ 2565 มีมตใิห้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 
2565 เวลา 14.00 น. เป็นรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลกัเกณฑ์การประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น บริษัท บริทาเนีย จ ากัด  
ครัง้ที่ 2/2564 

  
   

 

หน้าท่ี 1 จาก 14 
 

                      บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) 
                496 หมู่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง

สมทุรปราการ   
                       จงัหวดัสมทุรปราการ 

10270 
 

        วนัท่ี 22 มีนาคม 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นบริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน)  
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เลขที่ 51/2565/012

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	21	มีนาคม	2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)

 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	 COVID-19	 ในประเทศไทยยังคงด�าเนินอย่างต่อเนื่อง	 บริษัท	 เซ็นทรัลพัฒนา	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัทฯ”)	 

มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ดังนั้น	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ	คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้ก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2565	ในวันที่	

22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.	ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(e-AGM)	ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนดเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

	 ทั้งนี้	ตามที่บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	ระหว่างวันที่	27	กันยายน	2564	ถึงวันที่	15	มกราคม	2565	โดยเผยแพร่

รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น	บริษัทฯ	ขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าในการประชุม

ครั้งนี้แต่อย่างใด

วาระที่ 1 รับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	บริษัทฯ	ได้สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ในรอบปี	2564	ซึ่งปรากฏในรายงานประจ�าปี	 2564	 (แบบ56-1	One	Report)	หน้า	169-190	ทั้งนี	้ 

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ�าป	ี2564	(แบบ	56-1	One	Report)	แบบรูปเล่มโปรดกรอกแบบค�าขอฯ	และส่งกลับมายังบริษัทฯ	เพื่อบริษัทฯ	จะด�าเนินการ

จัดส่งเอกสารให้แก่ท่านต่อไป	

ความเห็นคณะกรรมการ:	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ในรอบป	ี2564

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ:	ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ	และมาตรา	112	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	ผู้ถือหุ้นจ�าเป็นต้องพิจารณาอนุมัติงบการเงินส�าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีประจ�าปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่ปรากฏในรายงานทางการเงิน	2564

ความเห็นคณะกรรมการ:	 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ	 ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	และคณะกรรมการบริษัท	โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว	

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ:	คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ	 40	 ของก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานของงบการเงินรวม	 กรณีไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใด	 

ทั้งนี้	จ�านวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าก�าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ:	 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานปี	 2564	 ในอัตราหุ้นละ	 0.60	 บาท	 โดยก�าหนด 

รายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที	่ 7	 มีนาคม	 2565	 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที	่ 17	 พฤษภาคม	 2565	 ทั้งนี้	 สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว	 

ยังมีความไม่แน่นอน	จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2565	โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้

รายการ ปี 2563 ปี 2564

1.	 ก�าไรสุทธิ	(บาท)

	 ก�าไรสุทธิไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นประจ�า	(บาท)

9,557,096,859*

7,253,096,859x

7,148,184,463*

4,713,184,463x

2. จ�านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 4,470,846,700x 4,470,846,700x

3.	 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท/หุ้น) 0.70x 0.60x

4	 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(บาท) 3,129,592,690x 2,682,508,020x

5.	 อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธ	ิ(ร้อยละ) 

	 อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นประจ�า	(ร้อยละ)			

32.75*

43.15x

37.53*

56.91x

หมายเหตุ	 *ผลการด�าเนินงานปี	 2563	 และ	 2564	 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส	 COVID-19	 ส่งผลให้อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิไม่เป็นไปตาม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ	 ก�าหนดไว้	 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาก�าไรสุทธิไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นประจ�า	 อัตราเงินปันผลจ่ายปี	 2563	 และปี	 2564	 จะเท่ากับ 

ร้อยละ	43.15	และ	56.91	ตามล�าดับ	 โดยรายการที่มิได้เกิดขึ้นประจ�า	 ได้แก	่ การบันทึกรายได้จากสัญญาเช่าเงินทุนที่บริษัทฯ	ยังไม่ได้รับกระแสเงินสดจากรายการดังกล่าว 

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา	

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ:	คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจ�าปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 และมาตรา	 71	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัดซึ่งก�าหนดให้มีกรรมการออกจากต�าแหน่งหนึ่งในสาม

เป็นอัตราในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	โดยในป	ี2565	มีกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระจ�านวน	4	คน	ได้แก่	นายวีรวัฒน์	ชุติเชษฐพงศ์	นายกอบชัย	จิราธิวัฒน์	 

นายปรีชา	เอกคุณากูล	และนางสาววัลยา	จิราธิวัฒน์

 บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า			ในระหว่างวันที	่27	กันยายน	2564	ถึง

วันที่	15	มกราคม	2565	โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใด

เพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท	

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามองค์ประกอบของ 

คณะกรรมการบริษัท	ทัง้ในด้านคณุสมบตั	ิความรูค้วามสามารถ	ประสบการณ์	และความเชีย่วชาญ	เพือ่ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

(โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและลงมติ)	ได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง	4	ท่าน	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง	ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

	 1.	นายวีรวัฒน	์		 ชุติเชษฐพงศ์		 กรรมการอิสระ	/	กรรมการนโยบายความเสี่ยง	

	 2.	นายกอบชัย			 จิราธิวัฒน์		 	 กรรมการ	/	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการนโยบายความเสี่ยง	

	 3.	นายปรีชา	 	 เอกคุณากูล	 	 กรรมการ	/	กรรมการนโยบายความเสี่ยง	

	 4.	นางสาววัลยา		 จิราธิวัฒน์	 	 กรรมการ	/	กรรมการนโยบายความเสี่ยง	

ความเหน็คณะกรรมการ:	คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการทีค่รบก�าหนดออกตามวาระประจ�าปี	2565	ได้แก่	

นายวีรวัฒน	์ชุติเชษฐพงศ	์นายกอบชัย	จิราธิวัฒน	์นายปรีชา	เอกคุณากูล	และนางสาววัลยา	จิราธิวัฒน์	กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง	ตามข้อ

เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	(โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและลงมติ)	

	 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่านผ่านกระบวนการกล่ันกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 โดยแต่ละท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นผู้มีความรู้	 ความสามารถ	 ความเชี่ยวชาญอันหลากหลาย	 และมีประสบการณ์ในการ

บริหารธุรกิจศูนย์การค้า	และธุรกิจอื่น	ๆ 	ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	และถูกต้องตามหลักบรรษัทภิบาล	สามารถอุทิศเวลาและความสามารถ

เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจึงเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท

	 อนึ่ง	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ก�าหนดให้กรรมการอิสระสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน	2	วาระ	และสามารถต่อวาระได้โดยรวม

ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน	9	ปี	โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร		

	 อย่างไรก็ดี	 แม้ว่านายวีรวัฒน์	 ชุติเชษฐพงศ์	 จะด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลาเกินกว่า	 2	 วาระ	 (ณ	 วันที่	 30	 เมษายน	 2565	 

นายวีรวัฒน	์ชุติเชษฐพงศ์	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ	มาเป็นระยะเวลา	6	ปี	1	 เดือน)	แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า	นายวีรวัฒน์	ชุติเชษฐพงศ์	 

เป็นกรรมการอสิระทีม่คีณุสมบตัคิวามเป็นอสิระครบถ้วนตรงตามนยิามกรรมการอสิระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ	ซึง่เข้มงวดกว่าข้อก�าหนดของส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ (คุณสมบัติความเป็นอิสระปรากฏในรายงานประจ�าปี	 2564	 (แบบ56-1	 One	 Report)	 หน้า	 214-215	 ตลอดจนเป็น 

ผู้มีความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์เป็นที่ต้องการของบริษัทฯ	มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ	มีความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์	

รวมถึงสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	ดังนั้น	คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

นายวีรวัฒน	์ ชุติเชษฐพงศ	์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง	 โดยหากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อไป

อีก	1	วาระ	จนถึงเดือนเมษายน	2568	รวมระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งทั้งสิ้น	9	ป	ี1	เดือน

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ:	คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้น�าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ	 เชื่อมโยงผลประกอบการกับความส�าเร็จในการปฏิบัติงานและปัจจัยแวดล้อมอื่น 

ทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนพจิารณาเปรียบเทยีบกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบยีนอืน่ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนัหรือมขีนาดใกล้เคยีงกนั	โดยหน้าทีค่วามรับผดิชอบ

ของคณะกรรมการชุดต่าง	ๆ	ปรากฏในรายงานประจ�าปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	หน้า	210-219

ความเห็นคณะกรรมการ:	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าป	ี 2565	ในวงเงินไม่เกิน	25,000,000	บาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	2564	จ�านวน	7,000,000	บาท	 เพื่อให้บริษัทฯ	มีโครงสร้าง 

ค่าตอบแทนกรรมการทีส่อดคล้องกบัหน้าทีค่วามรับผิดชอบและสามารถเทยีบเคยีงกบับริษัทอืน่ได้	โดยค่าตอบแทนประกอบด้วย	ค่าตอบแทนประจ�าไตรมาส	เบีย้ประชมุ	และเงินโบนสั	

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ:	คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 และมาตรา	 120	 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.2535	 ซึ่งก�าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปีของบริษัท	นอกจากนี้ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	ทจ.	75/2561	ได้ก�าหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดให้มี 

การหมนุเวยีนผูส้อบบญัช	ีในกรณทีีผู่ส้อบบญัชรีายใดปฏบิตัหิน้าทีส่อบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว	7	รอบปบีญัชไีม่ว่าจะตดิต่อกนัหรือ

ไม่	โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย	5	รอบปีบัญชีติดต่อกัน	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่

ที่สังกัดส�านักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้		

 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาลได้พิจารณาคณุสมบตัขิองผู้สอบบญัช	ีความเป็นอสิระ	ผลการปฏบิตังิานในปี	ทีผ่่านมา	โดยเปรยีบเทยีบกบัจ�านวนปีทีเ่ป็น 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	รวมทั้งค่าตอบแทนแล้วว่ามีความเหมาะสม	จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

ประจ�าปี	2565	และการก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี	2565

ความเห็นคณะกรรมการ:	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	 สอบบัญชี	 จ�ากัด 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่ได้กลั่นกรองอย่างเหมาะสมและเห็นควรว่า	 บริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	 สอบบัญชี	

จ�ากดั	เป็นบริษัททีไ่ด้รับความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	มผู้ีสอบบญัชทีีม่คีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบบญัชเีป็นอย่างดี	 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	 และคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง	 1)	 นางสาววรรณาพร	 จงพีรเดชานนท์	 

2)	 นางสาวบงกช	 อ�่าเสงี่ยม	 	 3)	 นางสาววิไลวรรณ	 	 ผลประเสริฐ	 4)	 นางศศิธร	 พงศ์อดิศักดิ์	 5)	 นางสาวณัชชา	 อู่วัฒนสมบัติ	 ในนาม	 บริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	 

สอบบัญช	ี จ�ากัด	 (“ผู้สอบบัญชีหลัก”)	คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญช	ี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยประจ�าปี	 2565	และอนุมัติค่าตอบแทน 

การสอบบญัชปีระจ�าปี	2565	วงเงนิไม่เกนิ	8,790,000	บาท	เพิม่ขึน้จากปี	2564	จ�านวน	200,000	บาท	และค่าสอบบญัชปีระมาณการไม่เกนิ	516,000	บาท	ลดลงจากปี	2564	 

จ�านวน	18,400	บาท	ส�าหรับผู้สอบบัญชีรองของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศบางบริษัท	รวมทั้งมอบอ�านาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

และก�าหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	กิจการร่วมค้า	และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นหรืเปลี่ยนแปลงระหว่างปีด้วย 

	 ทั้งนี้	ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศบางบริษัทอาจเป็นผู้สอบบัญชีหลักหรือผู้สอบบัญชีอื่น	(“ผู้สอบบัญชีรอง”)	โดยในกรณีที่ผู้สอบ

บัญชีของบริษัทย่อยไม่ได้สังกัดส�านักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีหลัก	คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดท�างบการเงินได้ทันตามก�าหนดระยะเวลา	

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ:	คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการปรับเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้น และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น จากเดิมไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	ได้อนุมัติวงเงินออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้น	และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นจ�านวนไม่เกิน	15,000	ล้านบาท

นั้น	บัดนี้เพื่อเป็นทางเลือกและเพิ่มความคล่องตัวในการหมุนเวียนเงินทุนในการด�าเนินโครงการต่าง	ๆ	ของบริษัทฯ	อันจะเป็นการสนับสนุนแผนการลงทุนในการพัฒนาโครงการ

ใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ	ดังนั้น	คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปรับเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายตั๋วเงิน

ระยะสั้น	และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นจากเดิมจ�านวนไม่เกิน	15,000	ล้านบาท	เป็นจ�านวนไม่เกิน	30,000	ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ:	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ	 ปรับเพ่ิมวงเงินออกและเสนอขายขายตั๋วเงิน

ระยะสั้น	และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น	โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้นดังนี้

	 ประเภท	 	 	 	 	 	 	 	 :	 ตั๋วเงินระยะสั้น	และ/หรือ	หุ้นกู้ระยะสั้น

	 วงเงินรวม	 	 	 	 	 	 	 	 :	 ไม่เกิน	30,000	ล้านบาท

	 อายุ	 	 	 	 	 	 	 	 	 :	 ไม่เกิน	270	วัน

	 การเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้น/หุ้นกู้ระยะสั้น	 :	 เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป	 และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน	 และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่	 และ/หรือผู้ลงทุนในวงจ�ากัด 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ไม่เกนิสิบราย	ณ	ขณะใดขณะหนึง่	ภายใต้ข้อบงัคบัของประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 หรือที่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ	ก�าหนด	หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้า

	 เงื่อนไขอื่น	ๆ	 	 	 	 	 	 	 :	 สามารถออกและเสนอขายหมุนเวียนได	้(Revolving)	ภายในวงเงินที่อนุมัติ	

	 โดยเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้พิจารณามอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือผูท้ีไ่ด้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผูม้อี�านาจในการก�าหนด

เงื่อนไข	 วิธีการเสนอขาย	 และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกตั๋วเงินระยะสั้นและ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าวในแต่ละครั้ง	 ทั้งนี้	 หากการออกตั๋วเงินระยะสั้น	 และ/หรือหุ้นกู ้

ระยะส้ันต้องขออนญุาตจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ด�าเนนิการตามกฎหมายก่อนจะออกเสนอขายได้หลังจากทีไ่ด้รับอนญุาตจากส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ:	คะแนนเสียง	3	ใน	4	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้รองรับรูปแบบการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล:	เพ่ือเป็นการรองรับรูปแบบการลงทนุทีม่คีวามหลากหลายและมกีารเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะตลาดในแต่ละยคุสมยั	จงึเหน็ควรแก้ไขเพ่ิมเตมิวตัถปุระสงค์

ของบริษัทฯ	ให้ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนในรูปแบบอื่นทั้งในปัจจุบันและต่อเนื่องไปยังอนาคตซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนของบริษัทฯ	ให้มากขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ:	 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ	 ข้อ	 3.	 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 

ของบริษัทให้รองรับรูปแบบการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป	โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

 ปัจจุบัน

	 “(10)	ลงทุนแสวงประโยชน	์โดยถือหุ้น	สต๊อก	หรือหลักทรัพย์ใดๆ	ในบริษัทจ�ากัด	ห้างหุ้นส่วนอื่น	สุดแต่บริษัทจะเห็นสมควร”

 เสนอแก้ไข

	 “(10)	 ลงทุนแสวงประโยชน์ในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นใด รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลและทรัพย์สินต่างๆ ภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ  

	 	 	 สุดแต่บริษัทจะเห็นสมควร”

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียง	3	ใน	4	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

	 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2565	 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (e-AGM)	 ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น	

โดยบริษัทฯ	จะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	วิธีการออกเสียงลงคะแนน	และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น	

 เพ่ือให้การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2565	ผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส์	ด�าเนนิไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว	ขอให้ท่านผู้ถือหุน้โปรดศกึษาและปฏบิตัติาม

ค�าชี้แจง	ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน	การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการลงทะเบียน	โดยบริษัทฯ	จะด�าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุม 

ผู้ถือหุ้น	 และหากผู้ถือหุ้นมีค�าถามที่ต้องการให้ช้ีแจงในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในคร้ังนี้	 สามารถส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัทฯ	 ได้ที่อีเมล	

co.secretary@centralpattana.co.th	โดยขอให้ท่านระบุชื่อ	นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์	เพื่อบริษัทฯ	จะรวบรวมเพื่อชี้แจงประเด็นค�าถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ
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เลขที่ 51/2565/012 
 
วนัท่ี 21 มีนาคม 2565 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

  
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยยงัคงด าเนินอย่างต่อเนื่อง บริษัท 
เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยต่อความปลอดภยัของผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ดงันัน้ เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคฯ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 
14.00 น .  
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดเพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 ทัง้นี ้ตามที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า ระหว่างวนัท่ี 27 กนัยายน 2564  
ถึงวนัที่ 15 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่รายละเอียดผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน้ 
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาลว่งหน้าในการประชมุครัง้นีแ้ตอ่ยา่งใด 

วาระที่ 1   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ
56-1 One Report) หน้า 169-190 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แบบ
รูปเลม่โปรดกรอกแบบค าขอฯ และสง่กลบัมายงับริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ จะด าเนินการจดัสง่เอกสารให้แก่ทา่นตอ่ไป  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: ไมต้่องลงคะแนนเสยีงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ 

วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั ผู้ ถือหุ้น
จ าเป็นต้องพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีแล้วตามที่ปรากฏในรายงานทางการเงิน 2564 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่        
31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบญัชี
ได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขตอ่งบการเงินดงักลา่ว  
การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน
ของงบการเงินรวม กรณีไมม่ีเหตจุ าเป็นอื่นใด ทัง้นี ้จ านวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไมเ่กินกวา่ก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565
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             วันที่ 18 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 (ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

   2. รายงานประจ�าปีและงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ในรูปแบบ QR Code)

   3.  ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ

   4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

   5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ

   6. นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

   7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

   8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ส�านักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)  

เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2565 ได้จัดขึ้นวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยได้มีการจัดท�ารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมวิสามัญ 

ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด โดยมีส�าเนารายงานการประชุมตามที่

แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ความเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว 

การลงมติ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ

เชิญประชุมในครั้งนี้ (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นสมควรรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ส�าหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 

การลงมติ  วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ�าปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 สินทรัพย์รวม 868,080,903 บาท

 หนี้สินรวม 477,086,072 บาท

 รายได้รวม 1,263,676,013 บาท

 ก�าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 47,061,208 บาท

  โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในส�าเนางบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไรเพื่อเป็นเงินทุนส�ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2564

หลักการและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 ก�าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิ

ประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองในจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)  จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ และบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ 

ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักทุนส�ารองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน ฐานะการ

เงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจ�าเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บริษัทฯ มผีลประกอบการ ก�าไรสทุธจิ�านวน 47,061,208.12 บาท (ส่ีสิบเจ็ดล้านหกหมืน่หนึง่พันสองร้อยแปดบาทสิบสองสตางค์) ซึง่กฎหมาย

ก�าหนดให้ต้องจัดสรรก�าไรสุทธปิระจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองในจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธปิระจ�าปี ซึง่คดิเป็นจ�านวน 2,353,060.41 บาท (สองล้านสาม

แสนห้าหมื่นสามพันหกสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

  โดย ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 11,353,806.20 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยหกบาทยี่สิบสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 

9.10 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 124,788,062 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันหกสิบสองบาทถ้วน)  

  ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์ ที่จะตั้งเงินทุนส�ารองให้ครบเพียงจ�านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายก�าหนด

  ดังนั้น บริษัทจะจัดสรรก�าไรบางส่วนเพื่อเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายเพิ่ม จ�านวน 1,125,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้มีเงินทุนส�ารอง

ตามกฎหมาย เป็นจ�านวน 12,478,806.20 บาท (สิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยหกบาทยี่สิบสตางค์) ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบัน 124,788,062 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันหกสิบสองบาทถ้วน) และคงเหลือก�าไรสุทธิจ�านวน 45,936,208.12 (สี่สิบห้าล้านเก้าแสนสาม

หมื่นหกพันสองร้อยแปดบาทสิบสองสตางค์) ให้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต 

  ก�าไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   จ�านวน  45,061,208.12   บาท

  จัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมาย     จ�านวน  1,125,000.00   บาท

  คงเหลือก�าไรสุทธิ       จ�านวน 45,936,208.12   บาท

    (เพื่อใช้หมุนเวียนในการด�าเนินงานและการลงทุนในอนาคต)

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรเงินก�าไรเพื่อเป็นเงินทุนส�ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2564 ให้แก ่

ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จัดสรรเงินก�าไรบางส่วนเพื่อเป็นเงินทุนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 1,125,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือก�าไรสุทธิ

จ�านวน 45,936,208.12 บาท (สี่สิบห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยแปดบาทสิบสองสตางค์) ให้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงานและการลงทุนขยาย

ธุรกิจในอนาคต โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 

การลงมติ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามกฎข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 ก�าหนดให้กรรมการต้องออก

จากต�าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี จ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการผู้ออกจากต�าแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือก

กลับเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้ ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ ทั้งหมด 3 ท่าน คือ

  1. พลเอกพอพล มณีรินทร ์  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

  2. นายพงศ์พันธ์ คงก�าเหนิด  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง /  

         กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  3. นายชาญณรงค์  สนธิอัชชรา  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

  ทั้งนี้ พลเอกพอพล มณีรินทร์ กรรมการที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ ไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัท

  ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 

12 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท  โดยเมื่อถึงก�าหนดการปิดรับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ

เข้ามาแต่อย่างใด 

  ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ 

ประกอบกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน

มทีศันคตทิีด่ต่ีอองค์กรสามารถอุทศิเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิกจิการของบะริษัทฯ จึงเหน็ควรเสนอให้เลือกตัง้กรรมการ รายละเอยีดดงันี้ 

  1. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ จ�านวน 2 ท่าน กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ

   1) นายพงศ์พันธ์ คงก�าเหนิด  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเส่ียง  

          / กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

   2) นายชาญณรงค์ สนธิอัชชรา   กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

  2. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระ จ�านวน 1 ท่าน คือ

   1) หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระในคร้ังนี้  

ซึ่งกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่เหมาะสม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางใน

สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้ ส�าหรับกรรมการอิสระ นั้นเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น

อิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนด และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และ

การพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

ในครั้งนี้ ทั้ง 2 ท่าน คือ นายพงศ์พันธ์ คงก�าเหนิด และ นายชาญณรงค์ สนธิอัชชรา กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอ

ให้แต่งตั้ง หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร เข้าด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ แทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์ต่อ

วาระในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดประวัติและประสบการณ์การท�างานของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งปรากฏตามเอกสารแนบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3)

การลงมติ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามขอ้บังคับของบรษิัท ขอ้ 23 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนโดยยังยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการโดยได้เปรียบเทียบกับ

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2565 (ครั้ง/เบี้ยประชุม) ปี 2564 (ครั้ง/เบี้ยประชุม)

1. คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท 75,000 50,000

- กรรมการบริษัท 20,000 20,000

2.คณะกรรมการตรวจสอบ

-ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 ไม่มี

-กรรมการตรวจสอบ 10,000 ไม่มี

3.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 30,000 ไม่มี

-กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 ไม่มี

4.คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

-ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ไม่มี ไม่มี

-กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ไม่มี ไม่มี

5.คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

-ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 10,000 ไม่มี

-กรรมการก�ากับดูแลกิจการ ไม่มี ไม่มี

6. คณะกรรมการบริหาร

-ประธานกรรมการบริหาร ไม่มี ไม่มี

-กรรมการบริหาร ไม่มี ไม่มี

ค่าบ�าเหน็จกรรมการ มี ไม่มี

ผลประโยชน์อื่นใด มี ไม่มี

งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2565 งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2564

ค่าเบี้ยประชุม ไม่เกิน 3,000,000 บาท ไม่เกิน 1,000,000 บาท

โบนัส ไม่เกิน 900,000 บาท (ท่านละ 100,000 บาท)

หมายเหตุ : จะพิจารณาจ่ายส่วนนี้ ก็ต่อเมื่อบริษัทต้องมี ก�าไรก่อนการหักภาษีไม่ต�่ากว่า 150 ล้านบาท 

   ส�าหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้ก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สาม

ล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีการขยายการด�าเนินธุรกิจส่งผลให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่มากกว่าเดิม และหากบริษัทฯ มีผลประกอบ

การที่ดีขึ้น จะพิจารณาจ่ายโบนัสให้กรรมการท่านละ 100,000 บาท เป็นจ�านวนเงินรวมไม่เกิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยที่บริษัทจะต้องมีก�าไรก่อนการ

หักภาษีไม่ต�า่กว่า 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส�าหรับปี 2565 เป็น

จ�านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และโบนัสให้กรรมการท่านละ 100,000 บาท เป็นจ�านวนเงินรวมไม่เกิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการส�าหรับปี 2565 เป็นจ�านวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท 

(สามล้านบาทถ้วน) และจ่ายโบนัส ให้กรรมการเป็นจ�านวนเงินรวมไม่เกิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยที่บริษัทจะต้องมีก�าไรก่อนการหักภาษีไม่ต�า่กว่า 

150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้การก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว  

การลงมติ  วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึง่ก�าหนดว่า “ให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก�าหนดจ�านวน

เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” 

  ทั้งนี้ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากคุณสมบัติ คุณภาพ ความอิสระในการปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ ความพร้อมของบคุคลากร รวมทัง้มาตรฐานการปฏบิตังิานเป็นทีย่อมรบัอยูใ่นเกณฑ์ทีด่ตีลอดมา เมือ่ได้เปรียบเทยีบปรมิาณงานและอตัราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้

คดัเลือกผูส้อบบญัชจีากบริษัท ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ซึง่มคีณุสมบตัผิูส้อบบญัชจีดทะเบยีนตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีส�าหรับรอบปีบัญชี 

2565และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและ

อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีส�าหรับปี 2565 รายละเอียดดังนี้

  1. นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล   เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ

  2. นายชยพล    ศุภเศรษฐนนท์  เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ

  3. นางกิ่งกาญจน์   อัศวรังสฤษฎ์   เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ

  4. นางสาวพิมพ์ใจ   มานิตขจรกิจ   เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ

  5. นางสาวสุมนา   พันธ์พงษ์สานนท์  เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ

  6. นางสาวเกิดศิริ   กาญจนประกาศิต  เลขทะเบียน 6014

  โดยให้ผูต้รวจสอบท่านใดท่านหนึง่มอี�านาจตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทัง้นีผู้ส้อบบญัชรัีบอนญุาตข้างต้นมคีณุสมบตัิ

ตามประกาศของคณะส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

ให้บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความ

สัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด  

  โดยจ�านวนปีที่บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ นับเป็นรอบปีที่ 5 (ตั้งแต่ปี 2560) และเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ถือหุ้น

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ดังนี้ 

รายละเอียด (หน่วย : บาท) 2565 (ปีที่เสนอ) 2564

ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)

- ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจ�าปี และสอบทานงบการเงิน

- ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)

3,000,000

- ไม่มี-

3,000,000

- ไม่มี-

รวมทั้งสิ้น 3,000,000 3,000,000

  ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีปี 2565 เป็นจ�านวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)  ซึ่งมีอัตราเท่ากันกับปี 2564 ทั้งนี้ บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ�ากัด  

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ใช้บริการผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เช่นเดียวกัน โดยมีค่าสอบบัญชีปี 2565 มีอัตราเท่ากันกับปี 2564 จ�านวน 665,000 บาท 

(หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และส�าหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีดังนี้

ล�าดับ ชื่อบริษัท ประเทศ ผู้สอบบัญชี

1 NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. สิงคโปร์ HLB Atrede LLP

2 NCL International Logistics USA Inc. อเมริกา KL Accountancy, Inc.

3 Qingdao National Container Line Co., Ltd.* จีน - 

4 LG Container Line Pte. Ltd. สิงคโปร์ HLB Atrede LLP

5 NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited** เวียดนาม -

6 Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.*** จีน - 

7 NCL International  Logistics Private Limited**** อินเดีย -

  * Qingdao National Container Line Co., Ltd.* ได้หยุดด�าเนินการในระหว่างปี 2562

  ** NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลิกกิจการ

  **** Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. ได้หยุดด�าเนินการในระหว่างปี 2563

  **** NCL International  Logistics Private Limited ณ วันที่ 31 ธค. 2563 บริษัทฯ ยังไม่ได้เริ่มด�าเนินการ

  โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดท�างบการเงินดังกล่าวได้ทันตามก�าหนดเวลา กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 จึงขอเรียนเชญิผูถ้อืหุน้เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา ผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ดงักล่าว ผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอืน่เข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุ โปรด

กรอกข้อความและลงลายมอืชือ่ในหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล�าดบัที ่7 ทัง้นี ้รายละเอยีดปรากฎตามเอกสารแนบเร่ืองการร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ ปี 2565

  ขอแสดงความนับถือ

  ลงชื่อ                         กรรมการ

  พลเอก พอพล มณีรินทร์

  ประธานกรรมการ

 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั3นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

	

1 
	

   วนัที' 18 มีนาคม 2565 
 

เรื'อง ขอเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 (ผ่านสื'ออิเลคทรอนิกส์) 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั'นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 
 
สิ'งที'ส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั Tงที' 1/2565 
 2. รายงานประจําปีและงบการเงินประจําปีสิ Tนสดุวนัที' 31 ธันวาคม 2564 (ในรูปแบบ QR Code) 
 3.  ประวติัผู้ได้รับการเสนอชื'อเพื'อเป็นกรรมการ 
 4. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะที'เกี'ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 5. เอกสารและหลกัฐานที'ต้องใช้เพื'อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ 
 6. นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเกี'ยวกับกรรมการอิสระ 
  ที'บริษัทเสนอชื'อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 7. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
 8.    แผนที'สถานที'จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
   
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั'นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติจะจัดให้มีการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2565 ผ่านสื'ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที' 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน        
8.30 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สํานักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั'นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)              
เลขที'  56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 เพื'อ
พิจารณาเรื'องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี T 
 

ระเบียบวาระที3 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง̀ที3 1/2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้ นครั Tงที' 1/2565 ได้จัดขึ Tนวันที' 25 มกราคม 2564 โดยได้มีการ

จัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับตั Tงแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั Tงที' 1/2565 

ซึ'งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที'

กฎหมายกําหนด โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามที'แนบมาพร้อมกันนี T (สิ'งที'ส่งมาด้วย

ลําดบัที' 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ความเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั Tงที' 1/2565

ซึ'งประชุมเมื'อวนัที' 25 มกราคม 2565 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรเสนอให้

ที'ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบบัดังกล่าว  

การลงมติ   วาระนี Tต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั Tงหมดของผู้ถือหุ้นที'มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที3 2   พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่		18		มีนาคม	2565
เรื่อง		 	 เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) 
	 	 	 เมือ่วนัจันทร์ที	่28	กมุภาพนัธ์	2565	ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท	ท.ีกรงุไทยอตุสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้มีมตใิห้เรยีกประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	2565	ในวันองัคารที	่19	เมษายน	2565	เวลา	14.00	น.	โดยเป็นการประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์	ตามหลกัเกณฑ์ 
ที่ก�าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
	 	 	 ทั้งนี	้บริษัทฯ	ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์เป็นการล่วงหน้า	ตั้งแต่วันที	่1	ตุลาคม	2564	ถึงวันที่	30	ธันวาคม	2564	แต่ผลปรากฎไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใดๆ
	 	 	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	มีระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ	ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

   วตัถุประสงค์และเหตผุล	บริษัทฯ	จัดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2564	เมือ่วันที	่9	เมษายน	2564	และบรษิทัฯ	ได้จดัท�ารายงานการประชมุส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกระทรวงพาณชิย์ภายในเวลาทีก่ฎหมายก�าหนดเรยีบร้อยแล้ว	รวมทัง้ได้เผยแพร่ 
	 	 	 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ	1
   ความเห็นคณะกรรมการ	การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน	จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
   การลงมติ	การลงมติ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2	 รับทราบผลการด�าเนินงานประจ�าปี	2564

   วัตถุประสงค์และเหตุผล	รายงานผลการด�าเนินงานในรอบป	ี2564	เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	40	รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	ตามเอกสารแนบ	2
   ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ในรอบปี	2564	ให้ที่ประชุมสามัญถือหุ้นรับทราบ
   การลงมติ	วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ	จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3	 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

   วตัถุประสงค์และเหตผุล	เพ่ือให้เป็นไปตามความนยัของมาตรา	112	แห่งพระราชบัญญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	และตามข้อบังคบัของบรษัิทฯ	ข้อที	่53	ทีไ่ด้ก�าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มกีารท�างบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ	ณ	วนัสิน้สุด 
	 	 	 ของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ	เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ	งบแสดงฐานะการเงิน	และบัญชีก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้	คณะกรรมการจะต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	รายละเอียดตาม 
	 	 	 ที่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปี	และสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ	2
   ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี		สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
   การลงมติ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4	 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี	2564

   วัตถุประสงค์และเหตุผล	บริษัทฯ		มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น	ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ของก�าไรสุทธิในแต่ละปี	เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ	มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น
	 	 	 ทัง้นี	้ในปี	2564	บรษิทัฯ	มผีลการด�าเนนิงานก�าไรสทุธ	ิ13.59	ล้านบาท	แต่ยังมขีาดทนุสะสม	66.73	ล้านบาท	ตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	“มาตรา	115	การจ่ายเงนิปันผลจากเงินประเภทอืน่	นอกจากเงนิก�าไรจะกระท�ามไิด้	ในกรณทีีบ่ริษัทฯ	ยงัมี 
	 	 	 ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”	คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที	่1	มกราคม	2564	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2564		
   ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงาน	ตั้งแต่วันที	่1	มกราคม	2564	ถึง	วันที่	31	ธันวาคม	2564	
   การลงมติ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5	 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

   วตัถุประสงค์และเหตผุล	เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ�ากัด	ม.71	และตามข้อบงัคบัของบรษัิทฯ	ข้อ	18	ก�าหนดว่า	ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปีทกุคร้ัง	กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึง่ในสามโดยอตัรา	ทัง้นีก้รรมการที ่
	 	 	 ออกจากต�าแหน่งไปนัน้อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้	ปจัจบุนับริษัทฯ	มกีรรมการทัง้ส้ิน	13	คน	กรรมการทีพ้่นต�าแหน่งในปีนี	้	ได้แก่	นายไพรชั	สหเมธาพฒัน์,	ดร.โกศล	สรุโกมล,	นายปรชีา	เตชะไกรศร	ีและ	นายอภชิาต	ิเกษมกลุศริิ	ซึง่มกีรรมการ 
	 	 	 อสิระ	2	ท่าน	ทีต้่องออกจากต�าแหน่งตามวาระในครัง้นี	้	อย่างไรก็ดี	คณะกรรมการสรรหาได้พจิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบและระมดัระวังแล้ว	เหน็ว่า	นายไพรชั	สหเมธาพัฒน์	และ	ดร.โกศล	สรุโกมล	เป็นผูท้ีม่คีณุสมบตักิารเป็นกรรมการอิสระตามทีก่ฎหมายก�าหนด	 
	 	 	 มีความรู	้ความสามารถ	ซึ่งสามารถให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ	ได้เป็นอย่างด	ี	และมีความเป็นอิสระ		จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ	อีกวาระหนึ่ง
	 	 	 บริษัทฯ	ได้ประกาศบนเวบ็ไซต์ของบรษัิทตัง้แต่วนัที	่1	ตลุาคม	2564	ถึงวันที	่30	ธนัวาคม	2564	เพือ่เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้เสนอรายช่ือบคุคลทีเ่หน็ว่ามคีณุสมบตัเิหมาะสม	เพือ่รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ	แต่ผลปรากฎไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอรายชือ่กรรมการ	หรอื 
	 	 	 ระเบียบวาระ	เข้ามายังบริษัทฯ	
	 	 	 คณะกรรมการสรรหาและกรรมการผูไ้ม่มส่ีวนได้เสีย	ได้พจิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบและระมดัระวังถงึความเหมาะสม	คุณสมบตั	ิประสบการณ์	ความเช่ียวชาญแล้ว	จงึขอเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เลือกตัง้กรรมการทัง้	4	ท่าน	กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไป 
	 	 	 อีกวาระหนึ่ง	ทั้งนี้	ประวัติกรรมการปรากฎตามเอกสารแนบ	3
   ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการสรรหาเห็นควร	เสนอชื่อกรรมการทั้ง	4	ท่าน	ที่ครบก�าหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	อีกวาระหนึ่ง	เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่า	บุคคลข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ 
	 	 	 บริษัทมหาชนจ�ากัด	และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ	นอกจากนี้	ยังมีคุณสมบัต	ิทักษะความรู้	ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทฯ	ก�าหนดอีกด้วย
   การลงมติ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	6	 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ	ประจ�าปี	2565

   วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	และข้อบังคับของบริษัทข้อ	16	เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ	ควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	และคณะกรรมการผู้ไม่มี 
	 	 	 ส่วนได้เสีย	เห็นควรให้เสนองดจ่ายค่าตอบแทนจากผลการด�าเนินงาน	(โบนัส)	และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	ประจ�าปี	2565	ในอัตรา	2,919,000	บาท	(จ่ายเท่าปี	2564)	รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ	4
   ความเหน็คณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว	เหน็ควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้อนมุตังิดจ่ายค่าตอบแทนจากผลการด�าเนนิงาน	(โบนสั)	และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2565	ในอตัรา	2,919,000	บาท	 
	 	 	 (จ่ายเท่าป	ี2564)	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้
   การลงมติ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม	(2/3)	ของจ�านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่	7	 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชี		ประจ�าป	ี2565

   วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	ม.	120	และข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	56,	57		ซึ่งก�าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และก�าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	ทุกปี	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา 
	 	 	 น�าเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจ�านวน	10	ราย	รวมถึงพิจารณาก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี	2565	และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	(1)	นางสาวกรรณิการณ์	วิภาณุรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุณาตเลขที่	7305	และ/หรือ	(2)	 
	 	 	 นายจิโรจ	ศริิโรโรจน์	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขที	่5113	และ/หรอื	(3)	นางสาวนงลกัษณ์	พฒันบณัฑิต	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขที	่4713	และ/หรอื	(4)	นางสมุนา	เสนวีงศ์	ณ	อยธุยา	ผูส้อบบญัชีรับอนญุาตเลขที	่5897	และ/หรอื	(5)	นายโกมนิทร์	ลิน้ปราชญา	ผูส้อบบญัชี 
	 	 	 รับอนญุาตเลขที	่3675	และ/หรือ	(6)	นางสาวกชมน	ซุน่ห้วน	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขที	่11536	และ/หรือ	(7)	นายไกรแสง	ธรีนลัุกษณ์	ผูส้อบบญัชอีนญุาตเลขที	่5428	(8)	นายวรพล	วริิยะกลุพงศ์	ผูส้อบบญัชอีนญุาตเลขที	่11181	และ/หรือ	(9)	นายพจน์	อศัวสนัตชิยั	 
	 	 	 ผูส้อบบญัชอีนญุาตเลขที	่4891	และ/หรอื	(10)	นายวเิชยีร	ปรงุพาณชิ	ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที	่5851	จากบรษัิท	กรนิทร์	ออดิท	จ�ากัด	เป็นผูส้อบบญัชีประจ�าปี	2564	ตดิต่อกนัจากรอบปีบญัช	ี2558	–	2565	เป็นปีที	่8	เนือ่งจากมคีวามเป็นอสิระอย่างเพียงพอ	โดยไม่มี 
	 	 	 ผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	ทั้งในด้านการเงิน	และการบริหารงาน	พร้อมทั้งอนุมัติค่าตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี	2564	ก�าหนดค่าสอบบัญชี	เป็นจ�านวนเงิน	1,060,000	บาท	(สูงกว่าป	ี2564)	รายละเอียดตามเอกสารแนบ	5	
   ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท	กรินทร์	ออดิท	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2565	และก�าหนดค่าสอบบัญชี	 
	 	 	 1,060,000	บาท	(สูงกว่าปี	2564)	รายละเอียดผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินที่ผ่านมาดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุณาตเลขที่ จ�านวนปีที่ลงลายมือรับรองงบการเงิน

1. นายเจษฎา	หังสพฤกษ์ 3759 1 ปี (ปี 2560)

2.	นายจิโรจ		ศิริโรโรจน์ 5113 4 ปี (ปี 2558-	2559),	(ปี 2561-	2562)

3.	นางสุมนา	เสนีวงศ	์ณ	อยุธยา 5897 1 ปี (ปี 2563)

4.	คุณโกมินทร	์ลิ้นปราชญา 3675 1 ปี (ปี 2564)

   การลงมติ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8	 เรื่องอื่น	ๆ	(ถ้ามี)

	 	จึงขอเรียนเชญิผู้ถอืหุน้โปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2565	ในรปูแบบการประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์	ตามวันและเวลาทีร่ะบขุ้างต้น	โดยบรษัิทฯ	จะใช้วิธกีารลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ	วธิกีารออกเสยีง	ลงคะแนน	และการนบัคะแนนเสยีงผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส์
เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น	
	 ส�าหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม	โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจาก	ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)	รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ	7						

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									(	นายสุเมธ		เตชะไกรศรี	)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 										ประธานกรรมการบริหาร
หมายเหตุ: 
1.	ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ�าปี	2564	แบบรูปเล่ม	กรุณาติดต่อหมายเลข	02	211	3732	ext.	104
2.	ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบได้ที	่www.tkrungthai.com	ตั้งแต่วันที	่18	มีนาคม	2565

  

บริษัท	ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565
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ทะเบียนเลขที่ 0107551000088                        วันที่  11  มีนาคม  2565
เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  2565 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ผลธัญญะ จำากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย
    1.  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564 (56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัท สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จัดทำารูปแบบ QR Code (Registration form “TSD”)
    2.  วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
    3.  เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
    4.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของบริษัท (www.pdgth.com)
    5.  ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
    6.  รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
    7.  ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำางานของผู้สอบบัญชี
    8.  ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
    9.  ข้อปฏิบัติสำาหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
    10. หลักเกณฑ์ในการส่งคำาถามล่วงหน้าสำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
    11. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/รายงานปรจำาปี (56-1 One Report)

    คณะกรรมการบริษัท ผลธัญญะ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565  เวลา 14.00 นาฬิกา ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิสก์ (E-Meeting) ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ  
เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำาลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ข้อควรทราบ

    1.  บริษัทฯ ได้นำาเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  (www.pdgth.com) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จนถึง 
      วันที่ 6 มิถุนายน 2564 และเมื่อครบกำาหนดปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ บริษัทจึงถือว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการรับรองรายงานโดยผู้ถือหุ้นแล้ว
    2.  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้เผยแพร่สิทธิและหลักเกณฑ์การเสนอวาระและ 
      เสนอชื่อบุคคลดังกล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ

วาระที่		 1			เพื่อรับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ในรอบปี	2564

      ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปี 2564 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ 

วาระที่		 2		 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564

      ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564 และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  

วาระที	่	3			พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำาหรับปี	2564	และจัดสรรกำาไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย

      ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานประจำาปี 2564 ดังนี้
      1.  เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2564
        ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำาไรสุทธิ งวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นจำานวนเงิน 32.40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564  
      2.  เงินปันผลงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 
        2.1 จัดสรรกำาไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสำารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิในปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำานวน 3.96 ล้านบาท
        2.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท จากจำานวนหุ้นสามัญที่เรียกชำาระค่าหุ้นแล้วจำานวน 202,500,232 หุ้น เป็นจำานวนเงินไม่เกิน 64.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 81.78 ของกำาไรสุทธิ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ  
          ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท หรือเป็นจำานวนเงิน 32.40 ล้านบาท
          เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำาไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 และผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่จ่ายตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร
        2.3 โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำาหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
            
วาระที่		 4		 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ

      ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง) ได้มีการพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเสนอมา จึงมีมติเห็นควร 
      เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ จำานวน 3 คน ได้แก่ พลเอก ชัยวัฒน์ สท้อนดี (กรรมการอิสระ) นายธันยา หวังธำารง (กรรมการ)  และนายวิศรุต ศรีโรจนกุล (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
      ปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และรายละเอียดประวัติและคุณสมบัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

วาระที	่	5		 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำาปี	2565

      ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำาหรับปี 2565 เป็นดังนี้ 
      1)  ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม  คงเดิมเช่นเดียวกับปี 2564 แต่รวมวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี (ไม่รวมโบนัสกรรมการ)
      2)  โบนัสกรรมการ คิดอัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นประจำาปี โดยจัดสรรตามหลักเกณฑ์เดิม
      3)  สิทธิประโยชน์อื่นใด ไม่มี
      ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่		 6		 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ประจำาปี	2565

      ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2565 โดยกำาหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำาการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่  1) นายเสถียร วงศ์สนันท์  
      ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ 2) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500  หรือ 3) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ 4) นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9575 โดยกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (รวมบริษัทย่อย) เป็นจำานวนเงิน 1,672,000 บาท  
      เพิ่มขึ้น 42,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.00 เมื่อเทียบกับปีก่อนอันเนื่องจากสัดส่วนการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้น และไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี 
      ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และข้อมูลผู้สอบบัญชีฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

วาระที่		 7		 เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

      วาระนี้กำาหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนำาเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

      ความเห็นคณะกรรมการ:
      เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

      ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าบนหน้าเว็บไซต์บริษัท (www.pdgth.com) แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม

       บริษัทฯ ได้กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้บนหน้าเว็บไซต์บริษัท (www.pdgth.com)  
ตั้งแต่วันที	่25	มีนาคม	2565 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เวลา 13.00น. เป็นต้นไป
      โดยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทจึงกำาหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565 นี้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565 ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะบียนสำาหรับการเข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่ปรากฎในหนังสือเชิญประชุม ส่งฉบับจริงมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ Email: ir@pdgth.com บริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) และ Web-Link สำาหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัทไว้ โดยโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ครั้งนี้เป็นของบริษัท ควิดแลบ จำากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม
ที่ได้รับการรับรองจากสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
      หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ 1) นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล  2) นายสันติ เนียมนิล  3) ดร.พัลลภา เรืองรอง กรรมการอิสระดังกล่าว ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยกรอกรายละเอียดแบบมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สำาหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ส่งมายังบริษัทตามช่องทาง ดังนี้ 
      อีเมล:      ir@pdgth.com
      ทางไปรษณีย์:  นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ผลธัญญะ จำากัด (มหาชน)
              เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำาลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

      บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com ด้วยแล้ว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564 (56-1 One Report) 
ของบริษัทเป็นรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำาปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) แล้วส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาตามช่องทางข้างต้น

      ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำาเนินการไปอย่างกระชับ และเป็นไปตามระเบียบาระประชุมที่กำาหนดไว้ตามกฎหมาย ที่ประชุมจะรับเฉพาะคำาถามที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านสามารถส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังนักลงทุนสัมพันธ์ ir@pdgth.com รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดคำาตอบและ
เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมกับรายงานการประชุมสามัญสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565 นี้ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 ขอแสดงความนับถือ
 โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

 (รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ)
 ประธานกรรมการ

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

หนา้ 4/4 
 

 หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สะดวกท่ีจะเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าว ท่านสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการ
อิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทั คือ 1) นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ  2) นายสนัติ เนียมนิล  3) ดร.พลัลภา เรืองรอง กรรมการอิสระ
ดงักล่าว ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม รายละเอียดปรากฎตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 หรือบุคคลอ่ืนเขา้
ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยกรอกรายละเอียดแบบมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง (แบบ ก. หรือ 
แบบ ข.) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ส าหรับหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. ท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ของบริษัท 
www.pdgth.com หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ์ ส่งมายงับริษทัตามช่องทาง ดงัน้ี  

 อีเมล:  ir@pdgth.com 
 ทางไปรษณีย:์  นกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
   เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

 

 บริษทั ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญผูถื้อหุน้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com 
ดว้ยแลว้ นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีประสงคข์อรับแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (56-1 One Report)  
ของบริษทัเป็นรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11) แลว้ส่งแบบฟอร์มดงักล่าว   
มาตามช่องทางขา้งตน้ 
 ทั้งน้ี เพ่ือให้การประชุมด าเนินการไปอย่างกระชบั และเป็นไปตามระเบียบาระประชุมท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมาย      
ท่ีประชุมจะรับเฉพาะค าถามท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยท่านสามารถส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมมายงันกัลงทุนสัมพนัธ์ 
ir@pdgth.com รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 โดยคณะกรรมการบริษทัจะจดัค าตอบและเปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของ
บริษทัพร้อมกบัรายงานการประชุมสามญัสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 น้ี ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม 
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
               โดยมติของคณะกรรมการบริษทั 
 

            
                                                       (รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ)     
                      ประธานกรรมการ 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

หนา้ 1/4 
 

ทะเบียนเลขท่ี 0107551000088      วนัท่ี  11  มีนาคม  2565 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2565  
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

1. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษทั ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จดัท ารูปแบบ QR Code (Registration form “TSD”) 

2. วตัถุประสงคแ์ละเหตผุลของความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเพือ่ประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 
3. เอกสารหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม  
4. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข. (หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากหนา้เวบ็ไซต์

ของบริษทั (www.pdgth.com) 
5. ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้และนิยามกรรมการอิสระ 
6. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
7. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี 
8. ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
9. ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 
10. หลกัเกณฑใ์นการส่งค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 
11. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานปรจ าปี (56-1 One Report) 

 
 คณะกรรมการบริษทั ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 
2565 มีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2565  เวลา 14.00 นาฬิกา ดว้ยการประชุมผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิสก์ (E-Meeting) ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมของบริษทัฯ เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.
ปทุมธานี 12150  เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 

ข้อควรทราบ 
1. บริษทัฯ ไดน้ าเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ไวบ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.pdgth.com) ตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 และแจง้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์
ฯ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นตรวจทานความถูกตอ้งครบถว้นหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมฯ จนถึงวนัท่ี 6 มิถุนายน 2564 
และเม่ือครบก าหนดปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดคดัคา้น หรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมฯ บริษทัจึงถือวา่รายงาน
การประชุมผูถื้อหุน้ไดรั้บการรับรองรายงานโดยผูถื้อหุน้แลว้ 

2. บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อย เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดเ้ผยแพร่สิทธิและหลกัเกณฑก์ารเสนอวาระและ
เสนอช่ือบุคคลดงักล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดเสนอ 
 

วาระที ่ 1   เพือ่รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 ของบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
รับทราบ  
 

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565



วันที	่14	มีนาคม	2565

เรื่อง		 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที	่1/2565

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 	ครั้งที่	1/2564	เมื่อวันที่	22	เมษายน	2564

2. รายงานประจำาปี	2564	ในรูปแบบ	QR	Code		และแบบลงทะเบียน

3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

4. แบบฟอร์มลงทะเบียน

5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

7. หนังสือมอบฉันทะ

8. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำาปีแบบรูปเล่ม

10. ขั้นตอนสำาหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออีเล็คทรอนิกส	์(e-Meeting)

	 	 	 ด้วย	 บริษัท	 โกลเบล็ก	 โฮลดิ้ง	 แมนเนจเม้นท์	 จำากัด	 (มหาชน)	 กำาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 ครั้งที	่ 1/2565	 ในวันอังคารที่	 19	 เมษายน	 2565	 เวลา	 10.00	 น.	 

ผ่านสื่ออีเล็คทรอนิกส์	 (e-Meeting)	รูปแบบเดียว	ณ	ห้องประชุม	บริษัท	โกลเบล็ก	โฮลดิ้ง	แมนเนจเม้นท	์จำากัด	(มหาชน)	เลขที่	87/2	อาคารซีอาร์ซี	ออลซีซั่นส์เพลส		ชั้น	12	ถนนวิทย	ุ 

แขวงลุมพินี	 เขตปทุมวัน	 กรุงเทพมหานคร	 และกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 ครั้งที่	 1/2565	 (Record	 Date)	 ในวันที	่ 10	 มีนาคม	 2565	 	 เพื่อพิจารณา 

เรื่องต่าง	ๆ	ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) จึงของดกิจกรรมที่เป็นการรวมกันของคนหมู่มาก 

โดยทำาการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (e-Meeting) บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

โปรดพิจารณาใช้วิธีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 1/2564

  วัตถุประสงค์และเหตุผล:	ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	1/2564	เมื่อวันที่	22	เมษายน	2564	ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้วและ

ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี	้(สิ่งที่ส่งมาด้วย	ลำาดับที่	1)

  ความเห็นของคณะกรรมการ:	เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	1/2564	ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2564

  วัตถุประสงค์และเหตุผล:	รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบป	ีสำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2564

  ความเห็นของคณะกรรมการ:	เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบป	ี2564

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

  วัตถุประสงค์และเหตุผล:		ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี	2564	ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง	

ตามที่ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำาปี	(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่	2)	งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

(หน่วย	:	ล้านบาท)

รายการ 2564 2563
เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

สินทรัพย์รวม 2,844 2,948 -3.53

หนี้สินรวม 1,267 1,503 -15.70

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,576 1,445 +9.07

รายได้รวม 927 582 +59.28

ค่าใช้จ่ายรวม 720 530 +35.85

ค่าใช้จ่ายทางภาษี 42 13 +223.08

การดำาเนินงานที่ยกเลิก (14) 2 -800.00

กำาไรสุทธิ 150.97 40.74 +270.57

กำาไรต่อหุ้น	(บาท) 0.127 0.040 +217.50

  ความเห็นของคณะกรรมการ:	 เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด	 ณ	 วันที	่ 31	 ธันวาคม	 2564	 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ 

จากผู้สอบบัญชีแล้ว	

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2564

  วัตถุประสงค์และเหตุผล:		ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	115	กำาหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำาไรเท่านั้น	ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้าม

จ่ายเงินปันผล	และมาตรา	116	กำาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิประจำาปี	จนกว่าทุนสำารองจะมีจำานวนไม่น้อย

กว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน

  นโยบายการจ่ายเงินปนัผล:	บริษัทมนีโยบายจ่ายเงินปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไมต่่ำากวา่รอ้ยละ	30	ของกำาไรสทุธขิองงบการเงินเฉพาะกจิการในแตล่ะปหีลังหกัเงินสำารองต่างๆท่ีกฎหมายและบริษัท

ได้กำาหนดไว้	ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำาเป็นต้องใช้เงินทุนในการเสริมสภาพคล่องหรือขยายกิจการ	ส่วนของบริษัทย่อย	คือ	บริษัทหลักทรัพย	์โกลเบล็ก	จำากัด		บริษัท	แคปปิตอล	

วัน	พาร์ทเนอร์	จำากัด		และบริษัท	เอเซีย	อิควิตี้	เวนเจอร์	จำากัด	มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ	80	ของกำาไรสุทธิในแต่ละป	ียกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความ

จำาเป็นต้องใช้เงินทุนในการเสริมสภาพคล่องหรือขยายกิจการ

จากผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบป	ี2564	ที่ผ่านมา	บริษัทมีกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานจำานวน	130.68	ล้านบาท	กำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำานวนจากป	ี2563	จำานวน	44.01	

ล้านบาท	และได้จัดสรรกำาไรสุทธิปี	2564	ร้อยละ	5	เป็นทุนสำารองตามกฎหมายแล้วจำานวน	6.53	ล้านบาท	ณ	31	ธันวาคม	2564	บริษัทมีกำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรหลังหักทุนสำารอง

ตามกฎหมายแล้วจำานวน	168.92	ล้านบาท	ทำาให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้	จึงขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสุทธิจากผลการดำาเนินงานปี	2564ในอัตราหุ้นละ	0.11	บาท	เป็นเงิน

จำานวน	119.80	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	91.67	ของกำาไรสุทธิปี	2564	

  ความเห็นของคณะกรรมการ:		เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี	2564	ในอัตราหุ้นละ	0.11	บาท	เป็นเงินจำานวน	119.80	ล้านบาท	โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่

มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่	10	มีนาคม	2565	และกำาหนดจ่ายเงินปันผลวันที่	10	พฤษภาคม	2565

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 ปี 2563

1. กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ กำาไร	130,679,155	บาท กำาไร	33,475,502	บาท

2. จำานวนหุ้น 1,089,076,392	หุ้น 1,089,076,392	หุ้น

3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น 0.11	บาท 0.03	บาท

4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำาไรสุทธิ 91.67% 97.60%

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล:		ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	กำาหนดว่า	ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง	กรรมการจำานวนหนึ่งในสาม	หรือจำานวนใกล้ที่สุด

กับส่วนหนึ่งในสาม	จะต้องออกจากตำาแหน่ง	กรรมการที่จะออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท	ให้ใช้วิธีจับสลาก	ส่วนปีหลัง	ๆ	ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน

ตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง	 ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีครั้งที	่ 1/2565	มีกรรมการซึ่งอยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดที่จะพ้นจากตำาแหน่งกรรมการตามวาระของบริษัทคือ	

นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ และ นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี

  ความเหน็ของคณะกรรมการ:	คณะกรรมการสรรหาซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ	และคณะกรรมการบรษิทัไดร้ว่มพิจารณาคดัเลือก	โดยบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่คร้ังนีไ้ดผ้า่นกระบวนการ

กล่ันกรอง	และพิจารณาอยา่งรอบครอบ	ระมดัระวงัแลว้	มคีณุสมบตัท่ีิเหมาะสมกบัตำาแหนง่กรรมการ	รวมทัง้นำารายชือ่ทีผู่ถ้อืหุน้เสนอมาร่วมพิจารณาดว้ย	แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้เสนอ	นอกจาก

นี	้ยงัพิจารณาจากคณุสมบตัใินดา้นตา่ง	ๆ 	ความเหมาะสมดา้นคณุวฒุ	ิประสบการณ	์และความเชีย่วชาญ	รวมถงึผลการปฏบัิติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงทีผ่า่นมา	คณะกรรมการ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง	นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ และ นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักด ี	ที่ต้องพ้นจากตำาแหน่งตามวาระกลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง	

ทั้งนี้	กรรมการที่ออกตามวาระไม่ได้ร่วมพิจารณาคัดเลือก	

	 คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของทุนชำาระแล้วของบริษัท	บริษัทใหญ	่บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือ	นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา

258	พรบ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทใหญ	่บริษัทย่อย		บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3. ไมเ่ปน็ลูกจ้าง	พนกังาน	หรือทีป่รึกษาทีไ่ดรั้บเงินเดอืนประจำา	หรือผู้มอีำานาจควบคมุของบรษิทั	บรษิทัใหญ	่บรษิทัยอ่ย	บรษิทัรว่ม	หรอืนติิบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้	ท้ังในปัจจบัุน

และในช่วง	2	ปี	ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

4. ไม่เป็นบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท	หรือบริษัทใหญ	่บริษัทย่อย	เช่น	ผู้สอบบัญชีทนายความ	เป็นต้น	ทั้งในปัจจุบันและในช่วง	2	ปี	ก่อนได้รับการแต่งตั้ง	ทั้งนี้	การ

หา้มดงักล่าวรวมถงึ	กรณทีีญ่าตสินิทของกรรมการอสิระเปน็ผูใ้หบ้ริการดงักล่าว	รวมถงึกรณท่ีีกรรมการอสิระเปน็ผูบ้ริหาร	หุ้นสว่น	หรอื	ผูถ้อืหุ้นรายใหญข่องนติบิคุคลทีใ่หบ้ริการ

นั้น	กับบริษัท	บริษัทใหญ่บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้วย

5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต		หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอำานาจควบคุม	หากมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำาให้ขาดความ

เป็นอิสระจะต้องเปิดเผยให้ทราบโดยทันที

6. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 ทั้งในด้านการเงิน	 และการบริหารงานของบริษัทใหญ	่ บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	 หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รวมทั้ง	ไม่มีความสัมพันธ์	ทางธุรกิจ	เช่น	เป็นลูกค้า	เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ	เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า	เป็นต้น	รวมถึง	ไม่เป็นผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้มีอำานาจควบคุมในนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ดังกล่าวกับบริษัท	โดยมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ	10	ของรายได้รวม/ค่าใช้จ่ายรวมต่อปี	ในช่วง	2	ปี	ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

เว้นแต่	บริษัทพิจารณาเห็นว่า	ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้นจะไม่มี	ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. เปน็กรรมการทีส่ามารถปฏบิตัหินา้ที	่แสดงความเหน็	หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหนา้ที	่ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	โดยไมอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของผูบ้ริหาร

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า	บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ	และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

	 โดยรายละเอียดประวัติและผลงานของ	นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ และ นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี	ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่	3	

รายงานการถือหุ้นของกรรมการบริษัท

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 จำานวนหุ้น/คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงประชุม

หุ้นสามัญ %

1. นายโอฬาร	คูหาเปรมกิจ 257,467,900 23.64

2. นางสาววิไลลักษณ์	สกุลภักดี - -

การดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทจำานวน ประเภทกรรมการ

1. นายโอฬาร	คูหาเปรมกิจ - - -				 	ไม่มี

2. นางสาววิไลลักษณ์	สกุลภักดี 1 กรรมการบริหาร 2					 	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อกรรมการที่เสนอ

ชื่อเป็นกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่เสนอชื่อเป็น

กรรมการอิสระ

นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี

การถือหุ้นในบริษัท
	-	จำานวนหุ้น
	-	สัดส่วนของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

257,467,900

23.64%

-

-

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย		

การมคีวามสัมพันธใ์นลักษณะดงัตอ่ไปนีก้บั	บรษิทั/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม	หรอืนิตบิคุคล
ที่อาจมีความขัดยังในปัจจุบันหรือในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา
1.	เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญช	ีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)
3.	มคีวามสัมพันธท์างธรุกจิ	(เชน่	การซ้ือ/ขายวตัถดิุบ/สินคา้/บริการการใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน)

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี

-

ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี

วาระที ่6 พิจารณาและอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับปี 2565

  วัตถปุระสงคแ์ละเหตผุล:	คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทของบริษัทไดพิ้จารณากล่ันกรองอยา่งละเอยีดถงึความเหมาะสมของคา่ตอบแทนกรรมการ	โดยกำาหนด

หลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทนกรรมการเปรียบเทยีบอา้งองิจากอตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนั	รวมถงึพจิารณาจากการขยายตวัทางธรุกิจและภาวะเตบิโตของผลกำาไรของบรษิทั	

  ความเห็นของคณะกรรมการ:	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับปี	2565	โดยให้แบ่งจ่ายดังนี้

1.	ประธานจะได้รับค่าตอบแทนประจำาเดือน	ในอัตราเดือนละ	250,000	บาท	และค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ	80,000	บาท	โดยจะได้รับเฉพาะเดือนที่มีการประชุมเท่านั้น

2.	กรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระ	จะได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน	และได้รับเฉพาะเดือนที่มีการประชุมเท่านั้น	โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตรา

เดือนละ	 25,000	 บาท	 กรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ	 20,000	 บาท	 และกรรมการอิสระจะได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ	 20,000	 บาท

ทั้งนี้	หากกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระท่านใดดำารงตำาแหน่งทั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวคือเดือนละ	20,000	บาท

3.	ค่าบำาเหน็จกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระรวมไม่เกินปีละ	300,000	บาท

4.	สิทธิประโยชน์อื่น	ๆ	-ไม่มี-

5.	ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		-ไม่มี-

ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำาเดือน	หรือค่าเบี้ยประชุมใดๆ	จากการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท	แต่ได้รับเฉพาะค่าตอบแทนจากการเป็นพนักงานบริษัท	

ทั้งนี้ค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราเดิมที่กรรมการได้รับในป	ี2564	ที่ผ่านมา

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2565 ปี 2564

1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการรายเดือน
2. ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน
					2.1		ประธานกรรมการ
					2.2		ประธานกรรมการตรวจสอบ
					2.3		กรรมการอิสระ
					2.4	กรรมการตรวจสอบ
3. ค่าบำาเหน็จกรรมการตรวจสอบและ
					กรรมการอิสระรวมไม่เกินปีละ
4. สิทธิประโยชน์อื่น	ๆ
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

250,000 250,000

80,000

25,000

20,000

20,000

300,000

ไม่มี

ไม่มี

80,000

25,000

20,000

20,000

300,000

ไม่มี

ไม่มี

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำาหรับปี 2565

  วัตถุประสงค์และเหตุผล:	 	 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	 เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง	 นายยงยุทธ	 เลิศสุรพิบูล	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 6770	 และ/หรือ	 นายวัลลภ	 

วิไลวรวิทย	์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6797		และ/หรือ	นายชวาลา	เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4301	และ/หรือ	นางนิสากร	ทรงมณี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่	 5035	 บริษัท	 ดีลอยท์	 ทู้ช	 โธมัทสุ	 ไชยยศ	 สอบบัญชี	 จำากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี	 2565	 จากการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีปี	 2565	 เป็นเงินจำานวน	 

600,000	บาท	หรือไตรมาสละ	150,000	บาท	ลดลงจากปีก่อน	

  ความเห็นของคณะกรรมการ:		เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง	นายยงยุทธ	เลิศสุรพิบูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6770	และ/หรือ	นายวัลลภ	วิไลวรวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6797		

และ/หรือ	นายชวาลา	เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4301	และ/หรือ	นางนิสากร	ทรงมณ	ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5035	บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	

สอบบัญชี	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี	2565	และกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	เสนอ

การเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564

1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่น
3. ชื่อผู้สอบบัญชี
4. เลขที่รับอนุญาตผู้สอบบัญชี

600,000	บาท

-

ตามที่เสนอ

ตามที่เสนอ

800,000	บาท

-

นายยงยุทธ	เลิศสุรพิบูล

6770

	 ทั้งนี	้ในป	ี2564	นายยงยุทธ	เลิศสุรพิบูล	บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทส	ุไชยยศ	สอบบัญชี	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้ง	3	แห่งของบริษัท	คือ	บริษัทหลัก

ทรัพย์	โกลเบล็ก	จำากัด		บริษัท	แคปปิตอล	วัน	พาร์ทเนอร	์จำากัด	และบริษัท	เอเซีย	อิควิตี้	เวนเจอร	์จำากัด	และเป็นปีที่สองของผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชีรวม	4	บริษัท	จำานวน	

3,160,000	บาท

	 สำาหรับป	ี2565	ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำานักงานสอบบัญชีเดียวกัน	ทำาให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดทำางบการเงินได้ทันตามกำาหนด	โดยค่าสอบบัญชี

รวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ทางบริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จำากัด	เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติรวม	3,110,000	บาท	ลดลงจากปีก่อน	

	 ผูส้อบบญัชทีีเ่สนอในปปีจัจุบนั	ไมม่คีวามสมัพนัธ์และไมม่ส่ีวนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/	ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่หรือผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล่าว	ทำาใหผู้ถื้อหุน้มขีอ้มลูประกอบ

การพิจารณาตัดสินใจว่าผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอต่อการทำาหน้าที่

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(e-Meeting)	ตามวันและเวลา	ดังกล่าว	โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์

(e-Meeting)	ตั้งแต่เวลา	9.00	น.	โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมในกรณีผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน	มีหน้าที่ต้องปฏิบัตตามขั้นตอนการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์	(e-Meeting)

					ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	1/2565	สามารถมอบฉันทะให้นายสุพร	ธรรมมารักษ	์กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	และ	กรรมการ

อิสระของบริษัท	 (สิ่งที่ส่งมาด้วย	8)	 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้	 และกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทภายในวันที	่ 7	 เมษายน	

2565	และขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้สง่คำาถามที่เกี่ยวกบัวาระการประชมุลว่งหน้า	โดยขอให้ท่านผูถ้อืหุ้นสง่คำาถามพรอ้มระบุชือ่/เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น/หมายเลขโทรศพัท/์อเีมล	์ที่สามารถติดตอ่ไดม้าทาง

อีเมล์	ir@globlexholding.co.th	หรือทางไปรษณีย์ถึง	เลขานุการบริษัท	บริษัท	โกลเบล็ก	โฮลดิ้ง	แมนเนจเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)	เลขที่	87/2	อาคารซีอาร์ซ	ีออลซีซั่นส์เพลส		ชั้น	12	ถนนวิทยุ	 

แขวงลุมพิน	ีเขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330		ภายในวันที่	7	เมษายน	2565	และผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที	่21	มีนาคม	

2565	 ถึงวันที	่ 7	 เมษายน	 2565	 เนื่องด้วยทางบริษัทจะใช้ระบบ	 “Username”	 และ“	 Password”	 ในการละทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม	ดังนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรด

ยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมการประชุม	

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท	โกลเบล็ก	โฮลดิ้ง	แมนเนจเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)

นายโอฬาร		คูหาเปรมกิจ

ประธานกรรมการ

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 1/2565

 41วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565
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	 	 	 ของกรรมการทั้ง	2	ท่าน	ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที	่ 3	ทั้งนี	้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ	จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 
	 	 	 เกี่ยวข้อง	รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที	่4	และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	ภายใต้หัวข้อ	การควบคุมภายในและ	
	 	 	 รายการระหว่างกัน	หน้า	179	(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่	2)
   ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จ�ำนวนหุ้น สิทธิในกำรออกเสียง

1.	นายศิริพงษ	์สมบัติศิริ 0 0

2.	นายกฤชวัฒน	์วรวานิช	 12,840,000 12,840,000

   ความเห็นของคณะกรรมการ

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากล่ันกรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงั	มมีตเิหน็ชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้พิจารณาและอนมุตัิ 
	 	 	 เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระทั้ง	2	ท่าน	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง	
   กำรลงมติ

	 	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 	 ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	มาตรา	90	และข้อบังคบัของบรษัิท	ข้อ	33	ก�าหนดให้กรรมการมสิีทธไิด้รับค่าตอบแทนจากบริษัท	ในรปูของเงินรางวลั	เบ้ียประชมุ	บ�าเหนจ็	โบนสั	หรอืผลประโยชน์ 
	 	 	 ตอบแทนในลักษณะอืน่	ตามข้อบงัคบั	หรอืตามทีท่ี่ประชมุผู้ถอืหุน้จะพิจารณา	ซึง่อาจก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอน	หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์	และจะก�าหนดไว้เป็นคราวๆไป	หรอืจะให้มผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง 
	 	 	 ก็ได	้และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ	ตามระเบียบของบริษัท	
   ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
	 	 	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		ได้ด�าเนนิการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการ	ส�าหรบัปี	2565	โดยพจิารณาจากความรับผดิชอบและผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษัิท	และข้อมลูเปรียบเทยีบ 
	 	 	 อ้างองิกบับริษัทอืน่ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนั	มขีนาดและลกัษณะของธรุกจิทีใ่กล้เคยีงกนั	รวมทัง้ผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	(IOD)	แล้ว	พบว่าค่าตอบแทนกรรมการ 
	 	 	 ที่บริษัทก�าหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด	
   ความเห็นของคณะกรรมการ 
	 	 	 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าป	ี2565	ภายในวงเงินรวมในอัตราเดียวกับอัตราที่จ่ายในปี	2564	โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน	 
	 	 	 เบี้ยประชุม	และบ�าเหน็จกรรมการ	โดยรายละเอียดดังนี้
	 	 	 (1)		ค่าตอบแทนรายเดือน

ต�าแหน่ง ค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ 20,000	บาท/เดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000	บาท/เดือน

กรรมการ 10,000	บาท/เดือน

กรรมการตรวจสอบ 15,000	บาท/เดือน

	 	 	 (2)		เบี้ยประชุม

ต�าแหน่ง ค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ 40,000	บาท/ครั้ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000	บาท/ครั้ง

กรรมการ 20,000	บาท/ครั้ง

กรรมการตรวจสอบ 25,000	บาท/ครั้ง

	 	 	 (3)	 บ�าเหน็จกรรมการจ�านวน	3,000,000	โดยจ่ายส�าหรับกรรมการอิสระเท่านั้น	
    หมำยเหตุ		 1.	บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหาร
	 	 	 	 	 	 2.	คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น
	 	 	 	 	 	 3.	บริษัทจะจ่ายเบีย้ประชมุตามจ�านวนคร้ังทีก่รรมการเข้าร่วมประชมุ	และไม่เกนิ	6	คร้ังต่อปี	โดย	กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับเบีย้ประชมุส�าหรับการประชมุทีเ่กนิกว่า	6	คร้ัง
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 และปี 2564

ต�าแหน่ง/
องค์ประกอบค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) บ�าเหน็จกรรมการ

ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 ปีที่ 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564

ประธานกรรมการ 20,000	บาท/เดือน 20,000	บาท/เดือน 40,000	บาท/ครั้ง 40,000	บาท/ครั้ง

3,000,000	บาท  

ส�าหรับกรรมการอิสระเท่านั้น

3,000,000	บาท  

ส�าหรับกรรมการอิสระเท่านั้น

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000	บาท/เดือน 20,000	บาท/เดือน 40,000	บาท/ครั้ง 40,000	บาท/ครั้ง

กรรมการ 10,000	บาท/เดือน 10,000	บาท/เดือน 20,000	บาท/ครั้ง 20,000	บาท/ครั้ง

กรรมการตรวจสอบ 15,000	บาท/เดือน 35,000	บาท/เดือน 25,000	บาท/ครั้ง 25,000	บาท/ครั้ง

	 	 	 ในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยของบรษิทัไม่ได้รับผลประโยชน์อืน่ใดนอกจากเงินค่าตอบแทนรายเดอืนหรือเบีย้ประชมุตามรายละเอยีดทีก่�าหนดข้างต้น	ส่วนรายละเอยีด 
	 	 	 ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชดุย่อยของบรษิทั	ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี/รายงานประจ�าปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	ภายใต้หวัข้อ	 
	 	 	 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการและข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ,	คณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหารพนักงานและอื่นๆ	หน้า	146	(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที	่2)
   กำรลงมติ

	 	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 	 ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	มาตรา	120	และข้อบังคบัของบรษัิท	ข้อ	55	ก�าหนดว่า	ให้ท่ีประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีแต่งต้ังผูส้อบบญัช	ีและก�าหนดจ�านวนเงนิค่าสอบบัญชีของบริษัททกุปี	 
	 	 	 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
	 	 	 นอกจากนี	้ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนได้ก�าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญช	ีหากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว	7	รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม	่โดยการหมุนเวียน 
	 	 	 ไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่	บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น	ๆ 	ในส�านักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได	้อย่างไรก็ตาม	บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการ 
	 	 	 ปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน
   ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้พจิารณาคณุสมบติัของผูส้อบบญัชขีองบริษัท	โดยพจิารณาจากความเป็นอสิระของผูส้อบบัญชแีละค่าตอบแทนการสอบบญัช	ีมคีวามเหน็และเสนอให้แต่งตัง้	นายบญุเรอืง	เลศิวเิศษวทิย์	 
	 	 	 ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขที	่6552	หรอื	นายพงทว	ีรตันะโกเศศ	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขที	่7795	หรอืนายชยัศริิ	เรอืงฤทธิชั์ย	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขที	่4526	หรอื	นายวเิชยีร	กิง่มนตร	ีผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต 
	 	 	 เลขที	่3977	จากบรษิทั	ไพร์ซวอเตอร์	เฮาส์คเูปอร์ส	เอบเีอส	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทส�าหรบัปี	2564	และเสนอให้ก�าหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชปีระจ�าปี	2565	เป็นจ�านวนเงนิไม่เกิน	6,170,000	บาท	ต่อปี
   ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2565 (ปีที่เสนอ) รอบปีบัญชี 2564

ค่าสอบบัญชี 6,170,000 5,750,000

ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	 จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

   ความเห็นของคณะกรรมการ 
	 	 	 คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้พิจารณาและอนมุตักิารแต่งตัง้	นายบุญเรือง	เลศิวิเศษวทิย์	ผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตเลขที	่6552	หรอื	นายพงทวี	รตันะโกเศศ	ผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตเลขที	่7795	 
	 	 	 หรือนายชยัศริิ	เรอืงฤทธิช์ยั	ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที	่4526	หรอื	นายวเิชยีร	กิง่มนตร	ีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที	่3977	จากบรษิทั	ไพร์ซวอเตอร์	เฮาส์คเูปอร์ส	เอบเีอส	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทส�าหรบัปี	 
	 	 	 2565	โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้�าการ	ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษัิท	ในกรณทีีผู่ส้อบบญัชรัีบอนญุาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ให้	บรษิทั	ไพร์ซ	วอเตอร์	เฮาส์คเูปอร์ส	เอบเีอส	 
	 	 	 จ�ากดั	จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนญุาตอืน่ของ	บรษิทั	ไพร์ซ		วอเตอร์	เฮาส์คเูปอร์ส	เอบเีอส	จ�ากดั	ท�าหน้าทีแ่ทน	ทัง้นี	้ผูส้อบบญัชท่ีีเสนอชือ่แต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัทและบริษัทย่อยในปีนี	้โดยผูส้อบบญัช	ี 
	 	 	 ไม่ได้ให้บริการอืน่	ๆ 	แก่บรษิทัและไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุน้รายใหญ่	หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด	ทัง้นี	้ผูส้อบบญัชีทีเ่สนอชือ่แต่งตัง้ให้เป็นผูส้อบบญัชี 
	 	 	 ของบริษัท	ในปีนี้	เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีปีที	่6	และก�าหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจ�าปี	2565	เป็นเงินจ�านวนไม่เกิน	6,170,000	บาท	โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	
	 	 	 ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น	ๆ	แก่บริษัท	และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด	ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็น 
	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท	ไพร์ซวอเตอร์	เฮาส์คูเปอร์	เอบีเอเอส	จ�ากัด	เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
   กำรลงมติ 
	 	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10    พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 	 สืบเนื่องจากบริษัทประสงค์จะก�าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนครอบคลุมการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท	จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก	12	ข้อ	
   ความเห็นของคณะกรรมการ

	 	 	 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมวัตถุประสงค์ของบริษัท	 เพื่อให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจ	 และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท	 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท	 
	 	 	 อีกจ�านวน	12	ข้อ	โดยมีรายละเอียดดังนี้
	 	 	 ข้อ	(36)	 ประกอบกจิการ	จ�าหน่าย	ให้เช่า	ให้เช่าซ้ือเครือ่งไฟฟ้าทีใ่ช้ในครัวเรือนหรือส�านกังาน	อปุกรณ์ไฟฟ้า	เครือ่งดนตรี	กล้องถ่ายรปู	อปุกรณ์การถ่ายรูป	อปุกรณ์ตกแต่งรถ	และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์ครบวงจร
	 	 	 ข้อ	(37)	 ประกอบกิจการ	ผลิต		น�าเข้า	ส่งออก	แปรรูป	แปรสภาพ	เพาะพันธุ์		จ�าหน่าย	ใบ	ต้น	ราก	พืชสมุนไพร	กัญชา	กัญชง	สารสกัดจากกัญชา	กัญชง	และพืชอื่นๆ	ทุกชนิด	โดยจะต้องด�าเนินการ 
	 	 	 	 	 ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด
	 	 	 ข้อ	(38)			 ประกอบกิจการผลิต	น�าเข้า	ส่งออก	จ�าหน่าย	ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	เครื่องประทินโฉม	เวชภัณฑ์	เวชส�าอาง		ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามทุกชนิด	รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมความงาม 
	 	 	 	 	 ทุกชนิดเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
	 	 	 ข้อ	(39)			 ประกอบกจิการผลติ	น�าเข้า	ส่งออก	จ�าหน่าย	ยา	ยารกัษาโรค	อาหารเสรมิ	เครือ่งดืม่เพ่ือสุขภาพ	วติามนิ	เคมภีณัฑ์	เวชกรรมทางการแพทย์		ผลติภณัฑ์เพ่ือสุขภาพ	เครือ่งมอืแพทย์	อปุกรณ์เครือ่งมือ	 
	 	 	 	 	 และสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ทุกชนิด	ทั้งแผนโบราณและแผนปัจจุบัน	และสินค้าอุปโภคทุกชนิด
	 	 	 ข้อ	(40)		 ผลิต	ขายปลีก	ขายส่ง	สารสกัดจากพืชและสมุนไพร
	 	 	 ข้อ	(41)		 ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิต	น�าเข้า	ส่งออก	จ�าหน่าย	และครอบครองผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกประเภท
	 	 	 ข้อ	(42)		 ประกอบกิจการเพาะพันธุ์พืช	เพาะเมล็ดพันธุ์	จ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช	เคมีเกษตรและอุปกรณ์ทางการเกษตร
	 	 	 ข้อ	(43)		 ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีจั่ดตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	หรอืการลงทนุในหุน้	พนัธบตัร	หุน้กู	้หรอืหลกัทรพัย์อืน่ของบริษัทใดๆ	ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ	 
	 	 	 	 	 และท�าการขาย	จ�าหน่าย	หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหลักทรัพย์	หุ้น	พันธบัตร	หุ้นกู้	และหลักทรัพย์อื่นเช่นว่านั้น	ทั้งนี	้วัตถุประสงค์ในการด�าเนินการดังกล่าวมิได้ท�าเพื่อเป็นการค้าปกติ	และไม่ถือเป็น 
	 	 	 	 	 การประกอบธุรกิจการค้าหลักทรัพย์
	 	 	 ข้อ	(44)		 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัดเก็บ	การจัดส่ง	การขนถ่าย	และการกระจายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	 	 	 ข้อ	(45)		 สั่งเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศและส่งออกไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศ	ซึ่งสินค้าตามที่ก�าหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
	 	 	 ข้อ	(46)		 ประกอบธุรกิจให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 ให้บริการค้นคว้าข้อมูล	จ�าหน่ายสิ่งอื่นใดอันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	การช�าระเงินและการรับช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	การส่งสินค้า	และ/หรือ 
	 	 	 	 	 สินค้าอื่นใดอันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์
	 	 	 ข้อ	(47)		 ด�าเนินการให้กู้เงิน	และให้บริการด้านสินเชื่อ	หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นแก่บุคคล	และนิติบุคคล	หรือห้างร้านบริษัทใดๆ	หรือส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	โดยมีหรือไม่มีการค�้าประกันใดๆ	ตามที่ 
	 	 	 	 	 บริษัทเห็นสมควร	และค�า้ประกันการปฏิบัติตามสัญญา	โดยบุคคล	และ	นิติบุคคล	หรือห้างร้านบริษัทนั้นๆ	รวมทั้งการรับจ�าน�า	การรับจ�านอง	หรือรับหลักประกัน	หรือการค�้าประกันอื่นๆ	และ 
	 	 	 	 	 การวางทรพัย์สิน	หรอืสทิธใิดๆ	โดยประการอืน่	และภาระผกูพนัใดๆ	เหนอืทรพัย์สนิ	สทิธ	ิเพือ่เป็นประกนัการช�าระเงนิดงักล่าวต่อบรษัิททกุประเภทรวมถงึหนีเ้งินกู	้หนีส้นิเชือ่	หนีจ้ากการให้เครดติ	 
	 	 	 	 	 หรือจากการอื่นใดทุกชนิดทุกประเภท	เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร	ธุรกิจเงินทุน	และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์	โดยมิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น
	 	 	 ทัง้นี	้วตัถุประสงค์ของบริษัทจะมทีัง้หมด	47	ข้อ	และเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พิจารณาและอนมุตักิารแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสือบริคณห์สนธข้ิอ	3	ของบรษิทัให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเตมิวัตถปุระสงค์ของบริษัท 
	 	 	 “ข้อ	3	วัตถุประสงค์ของบริษัทมี	จ�านวน	47	ข้อ	รายละเอียดตามแบบบมจ.	002”	
   กำรลงมิติ

	 	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11    พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน	 เวลา	 และสถานที่ดังกล่าว	 ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม	 และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี	้ โปรดมอบฉันทะ 
	 	 	 ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ	แบบ	ก	หรือ	แบบ	ข	แบบใดแบบหนึ่ง	และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย	ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน	(Custodian)	ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	 
	 	 	 โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ	ก	หรือแบบ	ข	หรือ	แบบ	ค	แบบใดแบบหนึ่ง
	 	 	 ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2565	สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบริษัท	ตามรายละเอยีดซ่ึงแนบกบัหนงัสือมอบฉนัทะ	เพือ่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
	 	 	 ในนามของผู้ถือหุ้นได้
	 	 	 อนึ่ง	บริษัทได้ก�าหนดให้วันที่	14	มีนาคม	2565	เป็นวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2565
	 	 	 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2565	 ได้ในช่วงระหว่างวันที	่ 1	 ตุลาคม	 2564	 ถึงวันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 โดยบริษัทได้เผยแพร ่
	 	 	 หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของ	บริษัท	และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว	อย่างไรก็ตาม	ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บริษัท	คอมเซเว่น	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	18	มีนาคม	2565

เรื่อง	 	 	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2565	โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรียน			 	 ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท	คอมเซเว่น	จ�ากัด	(มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย		 1.	 ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าป	ี2564
	 	 	 2.		แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าป	ี2564	(แบบ	56-1	One	Report)
	 	 	 3.		ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
	 	 	 4.	 นิยามกรรมการอิสระ
	 	 	 5.		ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท	ประจ�าป	ี2565
	 	 	 6.	 แบบรายงานการเพิ่มทุน		(F	53-4)
	 	 	 7.		หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	และข้อปฎิบัติส�าหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(E-AGM)
	 	 	 8.		ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 9.		หนังสือมอบฉันทะ
	 	 	 10.	รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
	 	 	 11.	แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
	 	 	 12.	ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	(Privacy	Notice)
	 	 คณะกรรมการบริษัท	คอมเซเว่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(บริษัท)	ได้มีมติก�าหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565	ในวันที่	21	เมษายน	2565	เวลา	10.00	น.	ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)	
โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมส�านักงานใหญ่	บริษัท	คอมเซเว่น	จ�ากัด	(มหาชน)	เลขที	่549/1	ถนนสรรพาวุธ	แขวงบางนาใต	้เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม	ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 	 การประชมุสามญัผู้ถอืหุน้	ประจ�าปี	2564	ของบรษิทัได้ถูกจดัขึน้เมือ่วนัที	่22	เมษายน	2564	และได้จดัส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธรุกจิการค้า	กระทรวงพาณชิย์	ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด	 
	 	 	 และได้น�าขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท	(www.comseven.com)	เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว	และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข
   ความเห็นของคณะกรรมการ

	 	 	 เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้	ประจ�าปี	2564	ซ่ึงประชมุเม่ือวันที	่22	เมษายน	2564	ซ่ึงคณะกรรมการบรษัิทเหน็ว่าได้มกีารบนัทกึถกูต้องตรงตามมติ 
	 	 	 ของที่ประชุม	โดยมีส�าเนารายงานการประชุมปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที	่1
   กำรลงมติ

	 	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2564

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 	 สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	ที่ผ่านมา	
หน่วย:	ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน 10,715

สินทรัพย์รวม 15,146

หนี้สินหมุนเวียน 9,597

หนี้สินรวม 10,494

รายได้ 50,181

ก�าไรสุทธิ 2,359

ก�าไรต่อหุ้น	(บาท) 1.97

	 	 	 รายละเอยีดผลการด�าเนนิงานของบริษัท	2564	ดงัปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี/รายงานประจ�าปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	ประจ�าปี	2564	(ส่วนที	่3	งบการเงนิ	ระหว่างหน้า	196	ถงึหน้า	199)	 
	 	 	 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว	(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่	2)
   ความเห็นของคณะกรรมการ

	 	 	 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัท	ประจ�าปี	2564	โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่	2
   กำรลงมติ

	 	 	 วาระแจ้งเพื่อทราบ	จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 	 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	มาตรา	112	ซึง่ก�าหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารจัดท�างบดลุ	(งบแสดงฐานะการเงนิ)	และบญัชกี�าไรขาดทนุ	ณ	วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบริษัท	 
	 	 	 และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนนั้นก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี	เพื่อพิจารณาอนุมัต	ิ
	 	 	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มกีารท�างบการเงิน	ส�าหรบัรอบปีบญัชส้ิีนสุด	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชแีล้ว	เพือ่น�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตัใินการประชมุสามญั 
	 	 	 ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ตามที่มาตรา	112	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	ก�าหนด	(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่	2)
   ความเห็นของคณะกรรมการ

	 	 	 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว	และแสดงอยู่ใน 
	 	 	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าป	ี/รายงานประจ�าป	ี2564	(แบบ	56-1	One	Report)	ประจ�าปี	2564	(ส่วนที่	3	งบการเงิน	หน้า	190	ถึงหน้า	276)	ของบริษัท	ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม	 
   ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2
   กำรลงมติ

	 	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564  

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
	 	 	 บริษัทมนีโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่ต�า่กว่าร้อยละ	40	ของก�าไรสทุธภิายหลงัการหกัภาษีเงินได้นติบิคุคลและการจัดสรรทนุส�ารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงนิเฉพาะกจิการของบริษัท	 
	 	 	 อย่างไรกต็ามบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายทีก่�าหนดไว้ได้โดยจะขึน้อยูก่บัผลประกอบการ	ฐานะ	การเงนิ	สภาพคล่องทางการเงนิ	และความจ�าเป็นในการใช้เงนิเพือ่บรหิารกจิการ	และ 
	 	 	 การขยายธุรกิจของบริษัท	รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ
	 	 	 จากงบการเงินส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว	บริษัทมีก�าไรสะสมจากผลการด�าเนินงานเป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น	3,423	ล้านบาท	และตามงบการเงิน 
	 	 	 เฉพาะกิจการ	บริษัทมีก�าไรสุทธิจ�านวน	2,359	บาท
   ความเห็นของคณะกรรมการ

	 	 	 เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	2565	พิจารณาและอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลในรูปของหุน้ปันผลและเงินสดจากก�าไรสะสมและก�าไรสุทธจิากผลการด�าเนนิงานประจ�าปี	2565	ตามรายละเอยีดดงันี้	
	 	 	 1.	 หุ้นปันผลในอัตรา	1	หุ้นเดิมต่อ	1	หุ้นปันผล	หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	0.25	บาทกรณีมีเศษหุ้น	บริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ	0.25	บาท		
	 	 	 2.	 เงินปันผลในอัตราหุ้นละ	1	บาท	ส�าหรับหุ้นจ�านวน	1,200,000,000	หุ้น	คิดเป็นจ�านวน	1,200,000,000	บาท	โดยเงินปันผลส่วนหนึ่งในอัตราหุ้นละ	0.125	บาท	จะน�าไปช�าระภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายส�าหรับ 
	 	 	 	 การจ่ายเงินปันผล	ตามอัตราที่กฎหมายก�าหนด	
	 	 	 3.	 ก�าหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่	6	พฤษภาคม	2565	และให้ก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	(Record	Date)	เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล	ในวันที่	14	มีนาคม	2565	(Record	Date)
	 	 	 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ	1.25	บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ�านวน	1,500,000,000	บาท	คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ	63.58	ซึ่งสอดคล้องกับ 
	 	 	 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	โดยตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทก�าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ	40	ของก�าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ 
	 	 	 การจัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมาย
	 	 	 ทั้งนี	้สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565	
	 	 	 บริษัทได้มีการจัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมายไว้ครบจ�านวนร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียนแล้ว	ดังนั้น	จึงไม่ต้องตั้งส�ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
   ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการปี 2563 และปี 2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563

1.			ก�าไรสุทธิจากผลการด�าเนินงาน 2,359,396,412 1,407,015,830

2.			จ�านวนหุ้น 1,200,000,000 1,200,000,000

3.			เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	

							เงินปันผลประจ�าปี	 1 1

							หุ้นปันผล 1	:	1 -

4.			รวมจ�านวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,500,000,000 1,200,000,000

5.			สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�าไรสุทธิตามงบการเงิน 63.58 85.29

   กำรลงมติ

	 	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 	 สืบเนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล	บริษัทจ�าเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ�านวน	1,200,000,000	หุ้น	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมเพื่อรองรับ 
	 	 	 การจ่ายหุน้ปันผลของบริษัท	และไม่มผีลกระทบใดๆ	กบับรษัิท	โดยรายละเอยีดการเพ่ิมทนุเป็นไปตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุ	ซ่ึงได้จดัส่งให้ผูถ้อืหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชญิประชมุในคร้ังนีแ้ล้ว	(สิง่ทีส่่งมาด้วยล�าดบัที	่6)
   ความเห็นของคณะกรรมการ

	 	 	 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2565	พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�านวน	300,000,000	บาท	จากทุนจดทะเบียนเดิม	300,000,000	บาท	เป็นทุนจดทะเบียนใหม	่ 
	 	 	 600,000,000	บาท	โดยออกหุ้นสามัญจ�านวนไม่เกิน	1,200,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.25	บาท	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ	4.	เพื่อให้สอดคล้องกับ 
	 	 	 การเพิ่มทุนจดทะเบียน	ดังนี้	
	 	 	 “ข้อ4	 ทุนจดทะเบียน		 	 	 600,000,000		 	 บาท	 		 (หกร้อยล้านบาท)
	 	 	 	 	 แบ่งออกเป็น		 	 	 2,400,000,000			 หุ้น	 	 (สองพันสี่ร้อยล้านหุ้น)
	 	 	 	 	 มูลค่าหุ้นละ		 	 	 0.25			 	 บาท			 (ยี่สิบห้าสตางค์)		
	 	 	 	 	 โดยแบ่งออกเป็น	
	 	 	 	 	 หุ้นสามัญ			 	 	 2,400,000,000			 หุ้น	 	 (สองพันสี่ร้อยล้านหุ้น)	
	 	 	 	 	 หุ้นบุริมสิทธิ	 	 	 	 -										 หุ้น	 	 (-หุ้น)	”
   กำรลงมิติ

	 	 	 วาระนี้ต้องผ่านมต	ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 	 สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	1,200,000,000	หุ้น	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
   ความเห็นของคณะกรรมการ

	 	 	 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2565	พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	1,200,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.25	บาท	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
   กำรลงมิติ

	 	 	 วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	71	และข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	18	ก�าหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง	จะต้องมีกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวน 
	 	 	 หนึ่งในสาม	(1/3)	โดยอัตรา	ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	(1/3)	ซึ่งกรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
	 	 	 ประจ�าปี	2565	ในครั้งนี้	มีรายชื่อดังต่อไปนี้
	 	 	 1.	 นายศิริพงษ	์	 สมบัติศิริ	 	 กรรมการอิสระ							
	 	 	 2.		นายกฤชวัฒน์		วรวานิช	 	 กรรมการ
	 	 	 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้เสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตัง้แต่วนัที	่1	ตลุาคม	2564	ถงึวนัที	่31	ธนัวาคม	2564	ผ่านเวบ็ไซต์ 
	 	 	 ของบริษัท	และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
   ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
	 	 	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท	เพื่อพิจารณาน�าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ	โดยได้พิจารณาจากโครงสร้าง 
	 	 	 คณะกรรมการบริษัท	 และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง	 ๆ	 เป็นรายบุคคลแล้ว	 เห็นว่ากรรมการ	 2	 ท่านซึ่งต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ	 เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒ	ิ ความรู	้ ความสามารถ	 
	 	 	 ประสบการณ์	และผลการปฏบัิติงานในฐานะกรรมการบริษัท	ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาเป็นประโยชน์กบับริษัท	และกรรมการทัง้	2	ท่าน	ไม่เป็นผูม้คีณุสมบตัต้ิองห้ามประการใด	และไม่ได้ประกอบกจิการใด	ๆ 	หรอืถอืหุน้ 
	 	 	 ในกจิการใดทีม่ส่ีวนแข่งขนักบัการด�าเนนิงานของบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบคุคลทีเ่สนอชือ่ให้เป็นกรรมการอสิระ	จะสามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตาม 
	 	 	 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง	 2	 ท่าน	 ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง	 ซึ่งรายละเอียดประวัติ 

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565
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คะแนนเสียงส�ำหรับกำรเลือกตั้งกรรมกำร		 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 6    พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 	 เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด	พ.ศ.	 2535	มำตรำ	120	ซึ่งก�ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดคำ่สอบบัญชีของบริษัททุกป	ี ส�ำหรับป	ี 2565	 

	 	 	 	 	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและเสนอคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว	เห็นควรน�ำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	นำยชยพล	ศุภเศรษฐนนท	์ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต	เลขที	่3972	และ/หรือ	 

	 	 	 	 	 นำงสำวอรวรรณ	เตชวฒันสริกิลุ	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุำต	เลขที	่4807	และ/หรอื	นำงสำวสมุนำ	พนัธ์พงษ์สำนนท์	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุำต	เลขที	่5872	บรษิทั	ส�ำนกังำน	อวีำย	จ�ำกดั	เป็นผูส้อบบญัชี 

	 	 	 	 	 ของบริษัท	 เนื่องจำกเห็นว่ำผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่ำวมีคุณสมบัติตำมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด	 มีควำมรู้	 ควำมช�ำนำญ	 และเข้ำใจธุรกิจของบริษัท 

	 	 	 	 	 เป็นอยำ่งด	ีพร้อมทั้งปฏิบัติหน้ำที่ได้ดีและมีประสิทธิภำพมำโดยตลอด	โดยก�ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ�ำป	ี2565	เป็นเงิน	1,300,000	บำท	โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่	5

ควำมเห็นคณะกรรมกำร		 เหน็ชอบตำมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ	และเหน็ควรเสนอทีป่ระชมุสำมญัผู้ถอืหุน้ประจ�ำปี	2565	(ครัง้ที	่29)	แต่งต้ัง	นำยชยพล	ศภุเศรษฐนนท์	ผู้สอบบญัชรัีบอนญุำต	เลขที	่3972	และ/หรือ	 

	 	 	 	 	 นำงสำวอรวรรณ	 เตชวัฒนสิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต	 เลขที	่ 4807	และ/หรือ	นำงสำวสุมนำ	พันธ์พงษ์สำนนท	์ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต	 เลขที	่ 5872	จำกบริษัท	ส�ำนักงำน	อีวำย	จ�ำกัด	 

	 	 	 	 	 เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษัท	โดยผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่	ท�ำหน้ำทีต่รวจสอบบญัชแีละแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงินของบริษัท	โดยก�ำหนดค่ำสอบบญัชปีระจ�ำปี	2565	เป็นจ�ำนวนเงิน	1,300,000	บำท	

คะแนนเสียงส�ำหรับกำรอนุมัติ	 เสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ�าปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 	 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทและอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ	 จะพิจำรณำจำกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ	 และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	 โดยให้สำมำรถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียน 

	 	 	 	 	 ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีอ่ยูใ่นอตุสำหกรรมและธรุกจิทีม่ขีนำดใกล้เคยีงกนั	บรษิทัได้รบัอนมุตัค่ิำตอบแทนกรรมกำรบรษิทัและอนกุรรมกำรชดุต่ำงๆ	จำกทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี	 

	 	 	 	 	 2564	 (ครั้งที	่ 28)	 จ�ำนวน	 5,810,000	 บำทต่อป	ี และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น	 ๆ	 จึงเห็นควรเสนออัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและอนุกรรมกำรชุดตำ่ง	 ๆ	 ประจ�ำปี	 2565	 (ครั้งที	่ 29)	 

	 	 	 	 	 ในอัตรำเดิม

ควำมเห็นคณะกรรมกำร		 เพ่ือปฏบิตัใิห้เป็นไปตำมนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่	ีซึง่ต้องกำรให้ผูถ้อืหุน้ได้พิจำรณำอนมุตัค่ิำตอบแทนกรรมกำรบรษัิทและอนกุรรมกำรชุดต่ำง	ๆ 	เป็นประจ�ำทกุปี	จงึเหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุ 

	 	 	 	 	 สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2565	(ครั้งที	่29)	พิจำรณำอนุมัติคำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษัทและอนุกรรมกำรชุดต่ำง	ๆ	ประจ�ำปี	2565	จ�ำนวน	5,810,000	บำท	ซึ่งเป็นอัตรำเดิมตำมที่ประชุมสำมัญ 

	 	 	 	 	 ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 2564	 (ครั้งที่	 28)	 ได้มีมติอนุมัติไว	้ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	ซึ่งได้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมจำกขอบเขตหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบ	 

	 	 	 	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นน�ำในตลำดหลักทรัพย์	และในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกันอย่ำงรอบคอบ	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 																																																																																		หน่วย	:	บำท

รายการ ปี 2565 (ประมาณการ)
ปี 2564

ได้รับอนุมัติ จ่ายจริง

1.	คณะกรรมกำรบริษัท
 1.1	ค่ำตอบแทนรำยเดือน
 1.2	ค่ำเบี้ยประชุม

3,330,000
1,050,000

3,330,000
1,050,000

3,330,000
790,000

2.	คณะกรรมกำรชุดย่อย
     2.1	คณะกรรมกำรบริหำร
	 			-	ค่ำตอบแทนรำยเดือน
     2.2	คณะกรรมกำรตรวจสอบ
									-	ค่ำเบี้ยประชุม
     2.3	คณะกรรมกำรสรรหำ	
         และพิจำรณำค่ำตอบแทน
									-	ค่ำเบี้ยประชุม

660,000

320,000

240,000

660,000

320,000

240,000

660,000

320,000

320,000

3.	ส�ำรองค่ำเบี้ยประชุม 210,000 210,000 -

4.	สิทธิประโยชน์อื่น	ๆ - - -

รวมทั้งหมด 5,810,000 5,810,000 5,420,000

 

	 	 	 	 	 ทั้งนี้กรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัท	จะไม่ได้รับคำ่เบี้ยประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	และค่ำตอบแทนรำยเดือนคณะกรรมกำรบริหำร

	 	 	 	 	 เบีย้ประชมุและคำ่ตอบแทนทีร่ะบไุว้ข้ำงตน้ใหม้ีผลตั้งแตว่นัที่ไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ�ำป	ี2565	(ครัง้ที่	29)	เป็นตน้ไปจนกว่ำทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้จะมีมตเิปลีย่นแปลงเปน็อยำ่งอื่น	

	 	 	 	 	 อนึ่งบริษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมกำรนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ขำ้งต้น	เช่นเดียวกับปี	2564

	 	 	 	 	 รำยละเอียดขอบเขตหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท	 คณะอนุกรรมกำรชุดตำ่ง	 ๆ	 และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรชุดตำ่ง	 ๆ	ป	ี 2564	 ปรำกฏในแบบ	 56-1	 

	 	 	 	 	 One	Report	ประจ�ำปี	2564	ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่	2

คะแนนเสียงส�ำหรับกำรอนุมัติ	 ไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม

วาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 	 เพื่อให้สอดคล้องกับ	พระรำชก�ำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 2563	 และประกำศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 เรื่อง	 มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย 

	 	 	 	 	 ของกำรประชมุผ่ำนส่ืออเิล็กทรอนกิส์	พ.ศ.	2563	และค�ำชีแ้จงกรมพัฒนำธรุกจิกำรค้ำ	เรือ่งกำรประชมุผ่ำนสือ่อเิล็กทรอนกิส์ของห้ำงหุน้ส่วนจดทะเบียน	บรษิทัจ�ำกดั	บรษิทัมหำชนจ�ำกดั	สมำคมกำรค้ำ	 

	 	 	 	 	 และหอกำรค้ำ	จึงขอเสนอแก้ไข	เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท	ข้อ	15,	19	และ	ข้อ	21	โดยมีรำยละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

ข้อ	15
คณะกรรมกำรต้องประชุมอย่ำงน้อย	 3	 เดือนต่อคร้ัง	 ณ	 สถำนที่ซึ่งคณะกรรมกำรเป็นผู้ก�ำหนด	 
ซึ่งกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรให้ประธำนกรรมกำร	หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังกรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันประชุม	 เว้นแต่ในกรณีที่จ�ำเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษำสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น	และก�ำหนดวันนัดประชุมเร็วกวำ่นั้นก็ได้

ข้อ	15
คณะกรรมกำรต้องประชุมอย่ำงน้อย	 3	 เดือนต่อคร้ัง	 ณ	 สถำนที่ซึ่งคณะกรรมกำรเป็นผู้ก�ำหนด	 
ซึ่งกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรให้ประธำนกรรมกำร	หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังกรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันประชุม	 เว้นแต่ในกรณีที่จ�ำเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษำสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น	และก�ำหนดวันนัดประชุมเร็วกวำ่นั้นก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมอาจก�าหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วม
ประชุมและด�าเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดประชุม 
ด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฎิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุม
คณะกรรมการผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ดงักล่าวมผีลเช่นเดยีวกบัการประชุมคณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุ
ในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้
ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่ง 
หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถด�าเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในวรรคแรก และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บส�าเนา
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยการจัดเก็บในรูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ	19
คณะกรรมกำรต้องจัดให้มกีำรประชมุผู้ถอืหุน้เป็นกำรประชมุสำมญัประจ�ำปี	ภำยในก�ำหนดสีเ่ดอืนนบั
แต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

กำรประชุมครำวอื่นบรรดำที่มีนอกจำกนี้เรียกว่ำ	กำรประชุมวิสำมัญ

ข้อ	19
คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี	 ภำยในก�ำหนดสี่เดือน 
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

กำรประชุมครำวอื่นบรรดำที่มีนอกจำกนี้เรียกวำ่	กำรประชุมวิสำมัญ

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดประชุม
ด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น  
หรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับ โดยอนุโลมและให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้น 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุม 
แห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

ข้อ	21
ในกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น	 ให้คณะกรรมกำรจัดท�ำเป็นหนังสือนัดประชุม	 ระบุสถำนที่	 วัน	 เวลำ	
ระเบียบวำระกำรประชุม	 และเรื่องท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม	 พร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร	 โดย 
ระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทรำบ	 เพื่ออนุมัติ	 หรือเพื่อพิจำรณำ	 แล้วแต่กรณี	 รวมทั้ง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดังกล่ำวด้วย	 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทรำบไม่น้อยกว่ำ	 7	 วัน	
ก่อนวันประชุมและโฆษณำค�ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน	 3	 วัน	 ก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่ำ	3	วัน

ข้อ	21
ในกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น	 ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์	ให้คณะกรรมกำรจัดท�ำเป็นหนังสือนัดประชุม	ระบุสถำนที่	วัน	เวลำ	ระเบียบวำระ
กำรประชุม	 และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม	 พร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร	 โดยระบุให้ชัดเจน
ว่ำเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทรำบ	 เพื่ออนุมัติ	 หรือเพื่อพิจำรณำ	 แล้วแต่กรณี	 รวมทั้งควำมเห็นของ 
คณะกรรมกำรในเร่ืองดังกล่ำวด้วย	 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทรำบไม่น้อยกว่ำ	 7	 วัน	 ก่อนวันประชุม 
และโฆษณำค�ำบอกกลำ่วนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน	3	วัน	ก่อนวันประชุมไม่น้อยกวำ่	3	วัน
โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถด�าเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้อง 
จัดส่งภายในระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในวรรคแรก และ
จะต้องจัดให้มกีารจัดเกบ็ส�าเนาหนงัสือเชญิประชมุและเอกสารประกอบการประชมุไว้เป็นหลักฐานด้วย 
โดยการจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ควำมเห็นคณะกรรมกำร		 คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท	 ข้อ	 15,	 19	 และข้อ	 21	 โดยให้ยกเลิกข้อควำมเดิมและ 

	 	 	 	 	 ใช้ข้อควำมใหม่ทีเ่สนอแก้ไข	รวมถงึให้ด�ำเนนิกำรยืน่จดทะเบยีนแก้ไขข้อบงัคบับริษัทตำมทีเ่สนอ	โดยขอมอบอ�ำนำจให้กรรมกำรผูม้อี�ำนำจของบรษัิท	และ/หรอื	บคุคลทีก่รรมกำรผูม้อี�ำนำจมอบหมำย	 

	 	 	 	 	 ให้มอี�ำนำจในกำรแก้ไข	และ/หรอื	เพิม่เตมิ	และ/หรอื	เปลีย่นแปลงถ้อยค�ำในข้อบงัคบัดงักล่ำวได้ตำมควำมเหมำะสม	เพือ่ให้เป็นไปตำมค�ำสัง่ของนำยทะเบยีนบรษัิทมหำชนจ�ำกดัในกำรจดทะเบยีน 

	 	 	 	 	 ข้อบังคับกระทรวงพำณิชย์

คะแนนเสียงส�ำหรับกำรอนุมัติ	 ไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

	 	 	 	 	 ตำมพระรำชบัญญัติ	บริษัทมหำชนจ�ำกัด	พ.ศ.2535	มำตรำ	105	ก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นจะสำมำรถเสนอวำระอื่น	ๆ	เพื่อพิจำรณำในกำรประชุมผู้ถือหุ้นได	้จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม 

	 	 	 	 	 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหนำ่ยได้ทั้งหมด

	 	 อนึ่ง	บริษัทได้ก�ำหนดให้มีวันก�ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที	่15	มีนำคม	2565

	 	 จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมตำมวัน	 เวลำ	 และสถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น	 หำกท่ำนไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้	 ท่ำนสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทลงมติ

แทน	โดยกรอกข้อควำมในหนังสือมอบฉันทะตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที	่ 6	และระบุชื่อกรรมกำรอิสระของบริษัทตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่	 7	 เป็นผู้รับมอบฉันทะและส่งหนังสือมอบฉันทะดังกลำ่วพร้อมเอกสำรประกอบกลับคืนที	่ 

บริษัท	ฝำจีบ	จ�ำกัด	(มหำชน)	ส�ำนักเลขำนุกำรบริษัท	เลขที่	5	ซอยรังสิต-นครนำยก	46	ต�ำบลประชำธิปัตย์	อ�ำเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธำนี	12130	ก่อนวันที่	8	เมษำยน	2565

	 	 หำกท่ำนประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมกำรอิสระของบริษัท	ขอเรียนว่ำมีกรรมกำรอิสระที่ไม่ได้ครบก�ำหนดออกตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำป	ี2565	(ครั้งที	่29)	ดังนี้

	 	 1.	 นำยเทพ	 	 วงษ์วำนิช

	 	 2.	 นำยศิโรตม์	 	 สวัสดิ์พำณิชย์

	 	 3.	 นำยสำธิต	 	 ชำญเชำวน์กุล

	 	 4.	 ศ.ดร.สุวิมล	 	 กีรติพิบูล

	 	 5.	 นำยพงษ์ภำณุ	 	 เศวตรุนทร์

	 	 ข้อมูลของกรรมกำรอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น	ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่	7

	 	 หำกท่ำนมีข้อสงสัย	หรือมีค�ำถำมเกี่ยวกับกำรมอบฉันทะ	โปรดสอบถำมได้ที่ส�ำนักเลขำนุกำรบริษัท	หมำยเลขโทรศัพท์	0-2533-0450	ต่อ	638,	635	ในเวลำท�ำกำร	วันจันทร	์-	วันศุกร์	เวลำ	08:10	–	17:10	น.

	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงควำมนับถือ

	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (นำยโอภำศ	ธันวำรชร)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้จัดกำรใหญ่

เรียน			 ท่ำนผู้ถือหุ้น

	 	 บริษัท	ฝำจีบ	จ�ำกัด	(มหำชน)	CSC

	 	 เนื่องด้วยควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	 (COVID-19)	ที่จ�ำนวนผู้ติดเชื้อรำยวันเพิ่มสูงขึ้น	ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ครั้งพิเศษ	 เมื่อวันที่	 29	มีนำคม	2565	 เวลำ	

10.30	น.	ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำป	ี2565	(ครั้งที่	29)	ส�ำหรับรำยละเอียดวัน	เวลำ	ระเบียบวำระกำรประชุม	และวันก�ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม	และเพื่อสิทธิ

ในกำรรับเงินปันผล	ยังเป็นไปตำมที่ได้เปิดเผยต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ	โดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง	ยกเว้นรูปแบบกำรจัดประชุม	ดังนี้

  เดิม 	 ก�ำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำป	ี2565	(ครั้งที่	29)	ในวันศุกร์ที่	22	เมษำยน	2565	เวลำ	10.30	น.	ณ	ห้องบอลรูม	โรงแรม	พำร์ค	ไฮแอท	กรุงเทพฯ

  ใหม่ 	 ก�ำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำป	ี2565	(ครั้งที่	29)	ในวันศุกร์ที่	22	เมษำยน	2565	เวลำ	10.30	น.	เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น

	 	 ทัง้นี	้บริษทัฯ	ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุสำมญัผู้ถอืหุน้ประจ�ำปี	2565	และเอกสำรประกอบกำรประชมุท้ังภำษำไทย	และภำษำองักฤษทำงเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ	โดยสำมำรถเข้ำชมได้ที	่http://www.crownseal.co.th	 

ภำยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์	ได้ตั้งแต่วันที	่21	มีนำคม	2565	เป็นต้นไป	และบริษัทฯ	ได้เผยแพร่ขั้นตอนกำรยื่นแบบค�ำร้องเพื่อเขำ้ร่วมประชุม	(E-Request)	และกำรใช้งำนระบบประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)	บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	ภำยใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์	“ข้อมูลส�ำหรับผู้ถือหุ้น”	ตั้งแต่วันศุกร์ที	่1	เมษำยน	2565	เป็นต้นไป

	 	 อนึ่งผู้ถือหุ้นสำมำรถโทรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	โทร.	0-2533-0450	ต่อ	638,	635	และทำงอีเมล	ratree@crownseal.co.th

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงควำมนับถือ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บริษัท	ฝำจีบ	จ�ำกัด	(มหำชน)

ที่	สลน.	056/2565

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 21	มีนำคม	2565

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 (ครั้งที่ 29)

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 1.	 ส�ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำป	ี2564	(ครั้งที่	28)

	 	 	 2.	 แบบ	56-1	One	Report	ประจ�ำปี	2564	พร้อมงบแสดงฐำนะกำรเงิน	งบก�ำไรขำดทนุ	และรำยงำนของผูส้อบบญัช	ีณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2564	ในรูปแบบรหสัควิอำร์	(QR	Code)

	 	 	 3.	 ประวัติผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเขำ้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ

	 	 	 4.	 นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท	ฝำจีบ	จ�ำกัด	(มหำชน)

	 	 	 5.	 รำยละเอียดผู้สอบบัญช	ีและค่ำสอบบัญชี

	 	 	 6.	 หนังสือมอบฉันทะแบบ	ข.

	 	 	 7.	 ข้อมูลของกรรมกำรอิสระประกอบกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

	 	 	 8.	 หนังสือแจ้งรำยกำรเอกสำร	หรือหลักฐำนที่ต้องใช้เพื่อเขำ้ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	และขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2565	(ครั้งที	่29)

	 	 	 9.	 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

	 	 	 10.	กำรใช้รหัสคิวอำร์	(QR	Code)	ส�ำหรับดำวน์โหลดแบบ	56-1	One	Report	ประจ�ำป	ี2564

	 	 	 11.	แผนที่ของสถำนที่จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำป	ี2565	(ครั้งที่	29)

	 	 เมื่อวันจันทร์ที่	28	กุมภำพันธ์	2565	ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ฝำจีบ	จ�ำกัด	(มหำชน)	(“บริษัท”)	ได้มีมติให้เรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2565	(ครั้งที่	29)	ในวันศุกร์ที	่22	เมษำยน	2565	เวลำ	10.30	น.	 

ณ	ห้องบอลรูม	โรงแรม	พำร์ค	ไฮแอท	กรุงเทพฯ	เลขที	่88	ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหำนคร	10330	เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง	ๆ	ตำมระเบียบวำระพร้อมด้วยควำมเห็นของคณะกรรมกำรดังต่อไปนี้	

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 (ครั้งที่ 28)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 	 กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำป	ี2564	(ครั้งที่	28)	ได้จัดขึ้นในวันที่	23	เมษำยน	2564	โดยบริษัทฯ	ได้จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมภำยใน	14	วันนับแต่วันที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	และได้ส่งให้ 

	 	 	 	 	 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำทีก่ฎหมำยก�ำหนด	พร้อมทัง้เผยแพร่ทำงเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ	(www.crownseal.co.th)	แล้ว	โดยมรีำยละเอยีดตำมส�ำเนำรำยงำน 

	 	 	 	 	 กำรประชุมตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่	1

ควำมเห็นคณะกรรมกำร		 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำป	ี2565	(ครั้งที่	29)	พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2564	(ครั้งที	่28)	เมื่อวันที่	23	เมษำยน	2564	ซึ่งคณะกรรมกำร 

	 	 	 	 	 เหน็ว่ำได้มกีำรบนัทกึรำยงำนไว้อย่ำงถกูต้อง	ท้ังนี	้บรษัิทได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี	2564	(ครัง้ที	่28)	พร้อมกับหนงัสือนดัประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ฉบบันี	้และเอกสำรต่ำง	ๆ 	 

	 	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำป	ี2565	(ครั้งที	่29)	ทำงเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที	่21	มีนำคม	2565

คะแนนเสียงส�ำหรับกำรรับรอง	 เสียงขำ้งมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 2    รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล	 	 รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนของบริษัทในรอบปี	2564	ปรำกฏอยูใ่นแบบ	56-1	One	Report	ประจ�ำปี	2564	ทีไ่ด้จัดส่งให้กบัผู้ถอืหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชญิประชมุในคร้ังนีต้ำมส่ิงทีส่่งมำด้วยล�ำดบัที	่2

ควำมเห็นคณะกรรมกำร		 เห็นสมควรเสนอรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	ในรอบปี	2564	ให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2565	(ครั้งที	่29)	รับทรำบ

คะแนนเสียงส�ำหรับกำรอนุมัติ	 เนื่องจำกเป็นวำระเพื่อทรำบ	จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุน ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 	 เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยทีก่�ำหนดให้บริษัทต้องจัดท�ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุน	ณ	วนัสิน้สุดรอบปีบญัชขีองบริษัท	และจดัให้มกีำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชก่ีอนเสนอให้ทีป่ระชมุสำมญั 

	 	 	 	 	 ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ควำมเห็นคณะกรรมกำร		 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำป	ี2565	(ครั้งที่	29)	พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุน	ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีประจ�ำปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2564	 

	 	 	 	 	 ทีไ่ด้ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำกผูส้อบบญัชขีองบริษัท	ส�ำนกังำน	อวีำย	จ�ำกดั	และได้รบัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว	ซึง่งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิและงบก�ำไรขำดทนุของ 

	 	 	 	 	 บริษัทในป	ี2564	ที่ผำ่นมำ	สรุปสำระส�ำคัญได้	ดังนี้

     งบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุน 

		 																																																																																																																													หน่วย	:	ล้ำนบำท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2564 2563

สินทรัพย์รวม 4,512 4,514

หนี้สินรวม 755 822

รำยได้จำกกำรขำย 2,824 2,664

รำยได้รวม 3,055 2,901

ก�ำไรส�ำหรับปี 194 258

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน	(บำท/หุ้น) 3.72 4.97

	 	 	 	 	 โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏอยู่ในหมวด	“งบกำรเงิน”	ของแบบ	56-1	One	Report	ประจ�ำปี	2564	ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่		2

คะแนนเสียงส�ำหรับกำรอนุมัติ	 เสียงขำ้งมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรและการจ่ายเงินปันผล ส�าหรับผลการด�าเนินงาน  ปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 	 บริษัทฯ	มีนโยบำยจำ่ยเงินปันผลในอัตรำไม่เกินร้อยละ	70	ของก�ำไรสุทธิประจ�ำป	ีและตำมมำตรำ	116	แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด	พ.ศ.	2535	ก�ำหนดให้บริษัทฯ	จะต้องจัดสรร 

	 	 	 	 	 ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกวำ่ร้อยละห้ำของก�ำไรสุทธิประจ�ำป	ี หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ	 (ถ้ำมี)	 อย่ำงไรก็ตำมกำรจ่ำยเงินปันผลดังกลำ่วจะขึ้นอยู่กับ	 ก�ำไรสุทธิ	 

	 	 	 	 	 กระแสเงินสด	และภำระกำรลงทุนของบริษัทฯ	รวมถึงข้อจ�ำกัดทำงกฎหมำยและควำมจ�ำเป็นอื่น	ๆ

ควำมเห็นคณะกรรมกำร		 ในปี	2564	บรษิทัมกี�ำไรสุทธ	ิ193,698,226	บำท	และไม่มยีอดขำดทนุสะสม	ประกอบกับบริษัทฯ	มกีระแสเงินสดเพียงพอทีจ่ะจ่ำยเงินปันผลได้	จงึเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี	 

	 	 	 	 	 2565	(ครัง้ที	่29)	พจิำรณำอนมุตัใิห้บริษัทจ่ำยเงนิปันผลส�ำหรบัผลประกอบกำร	ประจ�ำปี	2564	ตัง้แต่วนัที	่1	มกรำคม	2564	ถงึวนัที	่31	ธนัวำคม	2564	ส�ำหรบัหุน้สำมญัในอตัรำหุน้ละ	1.80	บำท	 

	 	 	 	 	 รวมเป็นเงิน	93,601,335.60	บำท	และจ่ำยให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตรำหุ้นละ	3.30	บำท	รวมเป็นเงิน	2,637,551.40	บำท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	96,238,887	บำท	คิดเป็นร้อยละ	49.68	ของก�ำไรสุทธิ	 

	 	 	 	 	 ซึ่งเป็นไปตำมข้อบังคับและนโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผลของบริษัท	

	 	 	 	 	 โดยก�ำหนดให้มวัีนก�ำหนดรำยชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สิีทธรัิบเงินปันผลในวนัที	่15	มนีำคม	2565	และก�ำหนดจ่ำยเงนิปันผลในวนัที	่13	พฤษภำคม	2565	ทัง้นีก้ำรใช้สทิธดิงักล่ำวของบรษิทัยงัมคีวำมไม่แน่นอน	 

	 	 	 	 	 เนื่องจำกต้องรอกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 ขออนุมัติ ปี 2563 ได้รับอนุมัติ ปี 2562 ได้รับอนุมัติ

1.	ก�ำไรสุทธ	ิ(บำท) 193,698,226 258,434,510 348,980,184

2.	จ�ำนวนหุ้น	

				2.1	หุ้นสำมัญ	(หุ้น)

    2.2	หุ้นบุริมสิทธ	ิ(หุ้น)

52,000,742

   799,258

52,000,742

   799,258

52,000,742

   799,258

3.	อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล	

			-	หุ้นสำมัญ	(บำท/หุ้น)

			-	หุ้นบุริมสิทธ	ิ(บำท/หุ้น)

			3.1	เงินปันผลระหวำ่งกำล	

							-	หุ้นสำมัญ	(บำท/หุ้น)

							-	หุ้นบุริมสิทธ	ิ(บำท/หุ้น)

1.80

3.30

-

-

2.45

3.95

-

-

3.90

5.40

3.25

4.75

			3.2	เงินปันผลงวดสุดท้ำย

							-	หุ้นสำมัญ	(บำท/หุ้น)

							-	หุ้นบุริมสิทธ	ิ(บำท/หุ้น)

1.80

3.30

2.45

3.95

0.65

0.65

4.	รวมเป็นเงินปันผลจำ่ยทั้งสิ้น	(บำท) 96,238,887 130,558,887 207,118,887

5.	สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกับก�ำไรสุทธ	ิ(%) 49.68 50.52 59.35

  

	 	 	 	 	 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเครดิตภำษีได้จำกเงินปันผลของป	ี2564	ที่จะจำ่ยให้ตำมรำยละเอียดข้ำงต้นได้	อัตรำร้อยละ	20	

คะแนนเสียงส�ำหรับกำรอนุมัติ	 เสียงขำ้งมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 	 เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด	 พ.ศ.	 2535	 และตำมข้อบังคับของบริษัทฯ	 ซึ่งก�ำหนดให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสำม	 ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ 

	 	 	 	 	 ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน	 1	 ใน	 3	 และเพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรเลือกตั้ง 

	 	 	 	 	 เป็นกรรมกำรของบริษัท	ระหวำ่งวันที่	1	ตุลำคม	2564	ถึงวันที	่30	ธันวำคม	2564	แต่ไม่มีผู้เสนอแต่อย่ำงใด

	 	 	 	 	 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำป	ี2565	(ครั้งที่	29)	มีรำยนำมกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ	ดังต่อไปนี้	

	 	 	 	 	 	 1)	นำยโอภำศ	 	 ธันวำรชร	 	 กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร	กรรมกำรบริหำร	และผู้จัดกำรใหญ่

	 	 	 	 	 	 2)	นำยโรจน์ฤทธิ์		 เทพำค�ำ	 	 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

	 	 	 	 	 	 3)	นำยฮิซำชิ			 	 นำกำจิมำ	 	 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

	 	 	 	 	 	 4)	นำยฮิสะโตชิ	 	 อิสุโบะ		 	 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร	และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

	 	 	 	 	 	 5)	นำยโยชิยูกิ		 	 ชิคำโนะ	 	 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

	 	 	 	 	 ทั้งนี	้นำยฮิซำช	ินำกำจิมำ	ได้แจ้งควำมประสงค์ไม่ขอกลับเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง

ควำมเห็นคณะกรรมกำร		 เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี	2565	(ครัง้ท่ี	29)	พจิำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรทีค่รบก�ำหนดออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ	4	ท่ำน	กลบัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัอกีวำระหนึง่	 

	 	 	 	 	 ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 	 	 1)	นำยโอภำศ	 	 ธันวำรชร	 	 กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร	กรรมกำรบริหำร	และผู้จัดกำรใหญ่

	 	 	 	 	 	 2)	นำยโรจน์ฤทธิ์		 เทพำค�ำ	 	 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

	 	 	 	 	 	 3)	นำยฮิสะโตชิ	 	 อิสุโบะ		 	 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร	และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

	 	 	 	 	 	 4)	นำยโยชิยูกิ		 	 ชิคำโนะ	 	 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

	 	 	 	 	 และพิจำรณำเลือกตั้ง	นำยโมโตอะกิ		คิริ	เขำ้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรแทน	นำยฮิซำชิ	นำกำจิมำ

	 	 	 	 	 โดยบคุคลทีไ่ด้รับกำรเสนอชือ่ในคร้ังนี	้ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลัน่กรองของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนแล้วว่ำ	มีคุณสมบตัทิีเ่หมำะสมกบักำรประกอบธรุกจิของบริษัท	และมคีณุสมบตั ิ

	 	 	 	 	 ของกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนครบถ้วน	 ส�ำหรับบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรอิสระ	 คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้วว่ำจะสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระและ 

	 	 	 	 	 เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้นี	้บรษิทัได้เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพ่ือเข้ำรบักำรเลอืกต้ังเป็นกรรมกำรของบรษัิทแต่ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอแต่อย่ำงใด	พร้อมน้ีได้แนบรำยละเอยีดประวัติ 

	 	 	 	 	 ผู้จะเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรแต่ละท่ำน	 และนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท	 ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรสิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่	 3	 และล�ำดับที่	 4	 มำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น 

	 	 	 	 	 ในครั้งนี้ด้วย
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วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565
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                                    ทะเบียนเลขที่ 0107548000307

ที่ PS-CS 3/2565

                                   วันที่ 7 เมษายน 2565 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

      2.  สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2563 - 2564

      3.  รายนามและประวัติของกรรมการผู้ที่ออกตามวาระ

	 	 	 	 	 	 4.		 รายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญช	ี	

      5.  รายนามและประวัติของกรรมการที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน

	 	 	 	 	 	 6.		 ข้อปฏิบัติสำาหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(E-Meeting)	และการมอบฉันทะ

	 	 	 	 	 	 7.		 ข้อบังคับบริษัทฯ	เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 	 	 	 	 8.		 วิธีการใช	้QR	Code	ดาวน์โหลดเอกสาร		

	 	 	 	 	 	 9.		 แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ	จำานวน	2	แบบ	คือ	แบบ	ข.	และ	แบบ	ค.	(เลือกแบบใดแบบหนึ่งและสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.pruksa.com)

	 	 	 	 	 	 10.	แบบฟอร์มลงทะเบียนสำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(E-Meeting)

	 	 	 	 	 	 11.	แบบฟอร์มส่งคำาถามล่วงหน้าสำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(E-Meeting)

	 	 	 ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	ของ	บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	ในวันศุกร์ที่	22	เมษายน	2565	เวลา	14.00	น.	เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	

ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้	โดยการประชุมจะจัดในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(E-Meeting)	ตามพระราชกำาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2563	และกฎหมาย

และกฎระเบียบอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น	โดยบริษัทฯ	จะถ่ายทอดการประชุมผู้ถือหุ้น	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคารเพิร์ล	แบงก์ค็อก	เลขที	่1177	ถนนพหลโยธิน	แขวงพญาไท	

เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400		

  

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

  วัตถุประสงค์และเหตุผล		การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2564	ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่	23	เมษายน	2564	โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามระเบียบข้อบังคับและตามที่กฎหมาย

กำาหนด	ซึ่งบริษัทฯ	ได้จัดทำารายงานการประชุมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคัญ

  ความเห็นคณะกรรมการ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว	(รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย	1)

	 	 ทั้งนี้	หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2564	ดังกล่าว	จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2	 พิจารณารับทราบรายงานประจำาปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานในรอบป	ี2564	   

           วัตถุประสงค์และเหตุผล		ตามมาตรา	113	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	(และที่แก้ไขเพิ่มเติม)	(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”)	กำาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่ง

รายงานประจำาปีให้กับผู้ถือหุ้น	พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำาปี	บัดนี้	บริษัทฯ	ได้จัดทำารายงานประจำาป	ีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานใน

รอบปี	2564	ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่กำาหนดในพ.ร.บ.	บริษัทมหาชน	และหลักเกณฑ์อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว	จึงประสงค์เสนอรายงานประจำาปีและรายงานของคณะ

กรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานในรอบปี	2564	ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ	รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำาป	ี2564		ของบริษัทฯ	ในรูปแบบ	QR	Code	ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือ

หุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

	 	 ทั้งนี้	วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ	จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที	่3	 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ	สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

  วัตถุประสงค์และเหตุผล		มาตรา	112	แห่ง	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชน	กำาหนดให้บริษัทฯ	ต้องจัดทำางบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน	ณ	วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ	 (สิ้นสุดในวัน

ที่	 31	ธันวาคม	ของทุกปี)	 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ	บริษัทฯ	จึงขอเสนองบการเงินของบริษัทฯ	สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี	สิ้นสุด	 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท	และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

  ความเห็นคณะกรรมการ		ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรอนมุตังิบการเงินของบริษัทฯ	สำาหรบัรอบระยะเวลาบัญช	ีสิน้สุด	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	ซึง่ไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการ

บริษัท	และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว	โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำาปี	2564	ในรูปแบบ	QR	Code	(หน้า	232	-	314)	ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี	้

	 	 ทั้งนี้	 หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน

 

วาระที	่4	 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิเป็นทุนสำารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	ประจำาปี	2564

  วัตถุประสงค์และเหตุผล		 มาตรา	 115	 แห่ง	 พ.ร.บ.	 บริษัทมหาชน	 และข้อบังคับของบริษัทฯ	 ข้อ	 42	 กำาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำาป	ี และ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	 อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว	 เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ	 มีกำาไรสมควรพอที่จะทำาเช่นนั้น	 และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานการ

จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป	รวมถึงมาตรา	116	แห่ง	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชน	และข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	43	กำาหนดให้บริษัทฯ	

จัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าเงินทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อย

กว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำาปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ	2	ครั้ง	ในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ	50	จากกำาไรสุทธิของผล

การดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ	(จากงบการเงินรวม)	ภายหลังจากการหักทุนสำารองต่างๆ	ทั้งหมดแล้ว	อย่างไรก็ตาม	การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่

กับแผนการลงทุน	ความจำาเป็น	และความเหมาะสมอื่นๆ	ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร	นอกจากนี้	ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	เฉพาะกรณีจ่ายจากกำาไรสุทธิ

จากกิจการของบริษัทฯ	ที่บริษัทฯ	ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก	BOI	ผู้ที่ได้รับเงินปันผลดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลที่ได้รับไปรวมคำานวณเพื่อ

เสียภาษีเงินได้	และบริษัทฯ	ไม่มีหน้าที่หักภาษี	ณ	ที่จ่ายในเงินปันผลดังกล่าว							

	 	 ทั้งนี้	การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำาไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ	และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  ความเห็นคณะกรรมการ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี	 เพื่อเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย	 เนื่องจากมีทุนสำารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว	 และอนุมัติ

การจัดสรรกำาไรสุทธิจากผลการดำาเนินงานปี	2564	และการจ่ายเงินปันผลดังนี้

	 						 ทุนสำารองตามกฎหมาย  0.00 บาท

	 					 เงินปันผลหุ้นสามัญ	 2,388,969,740.00	 บาท

	 	 (หุ้นละ	1.07	บาท	คิดเป็นร้อยละ	83.55	ของกำาไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี	2564	เทียบกับหุ้นละ	1.07	บาท	คิดเป็นร้อยละ	75.46	ของกำาไรสุทธิจากงบการเงินรวมในป	ี2563)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2564

จำานวนหุ้น	(ล้านหุ้นที่ได้รับปันผล) 2,232.68 2,232.68

รวมเงินปันผลจ่าย	(ล้านบาท) 2,388.97			 เสนอ 2,388.97

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น) 1.07     เสนอ 1.07

กำาไรสุทธิจากงบการเงินรวม	(ล้านบาท) 3,165.76	 2,859.21

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม	(ร้อยละ)					 75.46  เสนอ 83.55

	 	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ	0.35	บาท	ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันอังคารที่	7	กันยายน	2564	จึงคงเหลือเงินปันผลสำาหรับป	ี2564	ที่จะจ่าย

ในครั้งนี้	 ในอัตราหุ้นละ	 0.72	 บาท	 ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำาไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ	 และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	 โดยจะจ่ายเงินปันผล 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	ณ	วันจันทร์ที่	4	เมษายน	2565	และกำาหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที	่13	พฤษภาคม	2565		

	 	 อนึ่ง	สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาป	ี2565	

	 	 เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้	ในอัตรา	0.72	บาทต่อหุ้น	จ่ายจากกำาไรของบริษัทฯ	ที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ	20	ดังนั้น	ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำาเนา

อยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำานวนเงินปันผล	คูณ	20/80	โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา	47	ทว	ิกำาหนด

  

	 	 ทั้งนี้	หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงดการจัดสรรกำาไรเพื่อเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย	และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำาป	ี2564	ดังกล่าว	จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	5	 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ		

  วัตถุประสงค์และเหตุผล		ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	18	ระบุว่า	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง	กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน	1	ใน	3	ของจำานวน

กรรมการในขณะนัน้	ถา้จำานวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเปน็สามส่วนไมไ่ด	้กใ็หอ้อกโดยจำานวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหนึง่ในสาม	(1/3)	กรรมการซึง่พ้นจากตำาแหนง่อาจไดรั้บเลือกใหก้ลับ

เข้ามารับตำาแหน่งอีกก็ได้	กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ	นั้น	ให้ใช้วิธีจับสลากกัน	ส่วนปีหลังๆ	ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุด

นั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง

  ความเห็นคณะกรรมการ			ในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ	จำานวน	2	ท่าน	ดังต่อไปนี	้ 

	 	 	 	 1.	นางสาวพรภัทร		 องนิธิวัฒน์		 	 กรรมการ

	 	 	 	 2.	นายภัคริน		 	 	 ทัตติพงศ์		 	 	 กรรมการ	

	 	 ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ	คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า		กรรมการที่ออก

จากตำาแหน่งตามวาระทั้ง	2	ท่าน	เป็นผู้มีคุณสมบัติ	ความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ	์และความเชี่ยวชาญ	พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที	่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมาย	และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนั้น	เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำาเนินงานของบริษัทฯ		จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

กรรมการที่ออกจากตำาแหน่งตามวาระทั้ง	2	ท่าน	กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ	ขึ้นไป	

(รายนามและประวัติของกรรมการทั้ง	2	ท่าน	ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย	3)	

	 	 ทั้งนี้	 หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ	 จะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 ข้อ	 17	 (3)	 (ซึ่งระบุว่าผู้ที่ได้รับ

คะแนนสูงสุดตามลำาดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนี้)	

วาระที่	6		 พิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี	2565

  วัตถุประสงค์และเหตุผล		เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี	2565	สำาหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	(Non-executive	Directors)	ของบริษัทฯ

	 	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	 และเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ	 ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส	 โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำา	 

ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน	 และนอกกลุ่มธุรกิจ	 ข้อมูลจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 แผนการประชุมของคณะกรรมการในป	ี 2565	 รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต

ของผลกำาไรของบริษัทฯ

  ความเห็นคณะกรรมการ			ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติไม่กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับปี	 2565	 ทั้งนี้	 เนื่องจากปัจจุบันกรรมการบริษัททุกท่านมีสถานะเป็นผู้บริหารของ 

บริษัทฯ	และได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหารอยู่แล้ว	

 

	 	 ทั้งนี	้หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติไม่กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี	2565	ดังกล่าว	ที่ประชุมจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจำานวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	23	และมาตรา	90	ของพ.ร.บ.	บริษัทมหาชน

วาระที่	7	 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำาปี	2565	และกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปี	2565

  วัตถุประสงค์และเหตุผล		 เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำาปี	 2565	 และกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปี	 2565	 

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 

  ความเห็นคณะกรรมการ	เมื่อพิจารณาถึงความพร้อม	ขอบเขตการให้บริการ	อัตราค่าสอบบัญชีที่นำาเสนอ	ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี	และมีความเป็นอิสระ	ไม่มีความ

สัมพันธ์	 และมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ	 /	บริษัทย่อย	 /	ผู้บริหาร	 /	ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	กระบวนการสอบบัญชี	 รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจ

สอบ	และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ	คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาววรรณาพร	จงพีรเดชานนท	์และ/

หรือ	นายเจริญ	ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	และ/หรือ	นางสาวมาริษา	ธราธรบรรพกุล	ในนามบริษัท	เคพีเอ็มจ	ีภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และกำาหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	สำาหรับปี	2565	รวมเป็นเงินไม่เกิน	3,782,500	บาท	(สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาท)	โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัท	เคพีเอ็มจ	ี 

ภูมิไชย	 สอบบัญชี	 จำากัด	 จำานวนไม่เกิน	 3,650,000	 (สามล้านหกแสนห้าหม่ืนบาท)	 และค่าสอบของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน	 132,500	 (หนึ่งแสนสามหม่ืนสองพันห้าร้อยบาท)	 

(รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย	4)	

	 	 ทั้งนี	้หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำาปี	2565	และกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปี	2565	ดังกล่าว	จะต้อง

ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	8	 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	 เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ	 และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ	 ข้อ	 3	 เร่ือง	 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	 

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

  วัตถุประสงค์และเหตุผล		บริษัทฯ	มีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ	โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	อีกจำานวน	4	

ข้อ	ได้แก่ข้อ	43	-	46	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 	 (43)			ประกอบกิจการกสิกรรม	เกษตรกรรม	หรือการเพาะปลูกพืชทุกชนิด	รวมถึงกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมทุกชนิด

	 	 	 (44)			ประกอบกิจการเกษตรที่เป็นการทำานา	ทำาสวน	ทำาไร่	ทำาสวนยาง	เลี้ยงสัตว์	กิจการคอกปศุสัตว	์รวมถึง	การปลูกผัก	การปลูกไม้พุ่มไม้ประดับ	การปลูกไม้ผลยืนต้น	หรือ 

	 	 	 	 การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสม	

	 	 	 (45)			ประกอบกิจการป่าไม้	การทำาไม้	การปลูกสวนป่า	การปลูกป่าเศรษฐกิจ	แบบสวนเฉพาะ	

	 	 	 (46)			ประกอบกิจการให้เช่าที่ดินว่างเปล่า	 ให้เช่าที่ดินเพื่อการกสิกรรม	 เกษตรกรรม	 ให้เช่าที่ดินการปลูกสวนป่า	 ให้เช่าพื้นที่สำาหรับตากแห้ง	 ลานข้าวเปลือก	ข้าว	 ข้าวโพด	มัน	 

	 	 	 	 มันสำาปะหลัง	หรือพืชผลต่างๆ	ทุกชนิด

	 	 นอกจากนี้	เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	ข้างต้น	บริษัทฯ	มีความจำาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อ	3	เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	

โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่แทนดังนี้

  ข้อความเดิม:

	 	 “วัตถุประสงค์ของบริษัทม	ีจำานวน	42 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

  แก้ไขเป็น:

	 	 “วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำานวน	46	ข้อ	รายละเอียดตามแบบ	บมจ.	002	ที่แนบ”

  ความเห็นคณะกรรมการ		ดว้ยเหตผุลดงักล่าวมาขา้งตน้	คณะกรรมการบรษิทัจึงเหน็ควรใหม้กีารเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	เพือ่พิจารณาอนมุตักิารแกไ้ขเพ่ิมเตมิวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ	

เพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ	รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ	ข้อ	3	เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	ดังกล่าว

  

	 	 ทั้งนี	้การดำาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อ	3	ของบริษัทฯ	เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ 

บรษัิทฯ	ข้างตน้	ใหค้ณะกรรมการบรษัิท	หรอืกรรมการผูม้อีำานาจกระทำาการแทนบรษัิทฯ	หรอืบคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	หรอืกรรมการผูม้อีำานาจกระทำาการแทน

บริษัทฯ		เป็นผู้มีอำานาจในการลงนามในคำาขอ	หรือในเอกสารใด	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ	และ

การยืน่ขอจดทะเบยีนเรือ่งดงักล่าวกบักรมพัฒนาธรุกจิการคา้	กระทรวงพาณิชย	์การดำาเนนิการแกไ้ขเพ่ิมเตมิ	หรอืเปล่ียนแปลงคำาขอ	หรอืขอ้ความในเอกสารดงักล่าวทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

จดทะเบียนที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย	์รวมทั้งมีอำานาจดำาเนินการต่างๆ	ที่จำาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำาเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตาม

กฎหมาย	ระเบียบข้อบังคับ	การตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งตามคำาแนะนำาหรือคำาสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที	่เพื่อให้การดำาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

	 	 ดังนั้น	จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ		รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อ	3	 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค	์ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น		

	 	 ทั้งนี	้หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ	ข้อ	3	เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	

ดังกล่าวข้างต้น	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	 3	 ใน	 4	ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของ 

บริษัทฯ	ข้อ	36	(2)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

	 	 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	ในวันศุกร์ที	่22	เมษายน	2565	เวลา	14.00	น.	ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	

(E-Meeting)	เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น	(บริษัทฯ	ไม่มีการจัดห้องสำาหรับการประชุม)	โดยขอให้ท่านโปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำาหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(E-Meeting)	และ

การมอบฉันทะตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ	 กำาหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 เพื่อกำาหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปี	2565	ตั้งแต่เวลา	12.00	น.	ของวันจันทร์ที	่4	เมษายน	2565	เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	จะแล้วเสร็จ

  ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง	และมคีวามประสงค์จะมอบฉนัทะใหก้รรมการของบริษัทฯ	เขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตน	ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหแ้กก่รรมการของบ

ริษัทฯ	ดังมีรายนามและรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย	5	โดยให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	9	พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท	ณ	บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำากัด	

(มหาชน)	เลขที	่1177	อาคารเพิร์ล	แบงก์ค็อก	ชั้นที่	24	ถนนพหลโยธิน	พญาไท	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400	หรืออีเมล์	pscompanysecretary@pruksa.com	โดยให้เอกสารทั้งชุดส่งถึงบริษัทฯ	

ภายในวันจันทร์ที	่18	เมษายน	2565	โดยบริษัทฯ	ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำาหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น	

	 	 เมือ่บริษัทฯ	ไดร้บัเอกสารตามทีก่ำาหนดครบถว้นแล้ว	บรษัิทฯ	จะดำาเนนิการตรวจสอบเอกสารเพ่ือยนืยนัสิทธเิขา้ร่วมประชมุ	และเมือ่ผา่นการตรวจสอบสิทธแิล้ว	บรษัิทฯ	จะมอบหมาย

ให้บริษัท	ควิดแลบ	จำากัด	(Quidlab)	(ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม	E-Meeting	ของบริษัทฯ)	เป็นผู้จัดส่งชื่อผู้ใช้	(Username)	และรหัสผู้ใช้	(Password)	พร้อม	WebLink	ในการเข้าสู่

ระบบการประชุม	E-Meeting	ให้แก่ท่านตามอีเมล์	(e-mail)	ที่ท่านได้แจ้งต่อบริษัทฯ		

	 	 นอกจากนี้	 เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวก	ผู้ถือหุ้น	หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทฯ	ภายในวันพุธที่	 20	 เมษายน	2565	ตาม

ช่องทางที่กำาหนด	(ตามแบบฟอร์มส่งคำาถามล่วงหน้าสำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	11)	โดยบริษัทฯ	จะรวบรวมคำาถามและจะตอบคำาถามในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการ

ประชุมโดยตรงเท่านั้น	สำาหรับคำาถามและข้อเสนอแนะอื่น	ๆ	บริษัทฯ	จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่าน	เว็บไซต์ของบริษัทฯ				

		 	 อนึ่ง	บริษัทฯ	ได้จัดส่งรายงานประจำาปี	2564	พร้อมด้วยสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำาปี	2564	ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของ	QR	Code	แล้ว	อย่างไรก็ด	ีหากผู้ถือหุ้นท่าน

ใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำาป	ี2564	แบบรูปเล่ม	สามารถติดต่อขอรับได้ที่	

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำากัด	(มหาชน)

เลขที่  1177 อาคารเพิร์ล		แบงก์ค็อก		ชั้น	9				

ถนนพหลโยธิน	แขวงพญาไท	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400

E-mail:	ir@pruksa.com	โทรศัพท์:	02-0801739	ต่อ	49110,	49114

             

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำากัด	(มหาชน)

   

            

              

(นายปิยะ	ประยงค์)

ประธานกรรมการ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์:			E-mail:	ir@pruksa.com	โทรศัพท์:	02-0801739	ต่อ	49110,	49114	

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565
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ความเห็นคณะกรรมการ:

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบ
ก�าหนดออกตามวาระจ�านวน	4	ท่าน	ตามรายชื่อข้างต้น	กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งทั้งนี	้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว	
ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบุคคลที่ได้เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
การลงมติ:	

	 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่	6	 	 พิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

	 	 	 ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	(รวมทัง้ท่ีมกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ)	มาตรา	90	และข้อบงัคบับริษัทฯ	ข้อที	่22	ก�าหนดว่า	กรรมการบรษิทัฯ	มสีทิธไิด้รับค่าตอบแทน 
กรรมการจากบรษัิทฯ	ในรปูของเงินรางวลั	เบีย้ประชมุ	บ�าเหนจ็	โบนสั	หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่	ตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพิจารณาและลงมตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม	 
(2/3)	 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	 โดยอาจก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ�านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะก�าหนดไว้เป็นคราวๆ	 หรือให้มีผลตลอดไป
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้	นอกจากนี	้กรรมการบริษัทฯ	มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง	ๆ	ตามระเบียบของบริษัทฯ
	 	 	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ได้พิจารณากลัน่กรองค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการบรษัิทฯ	กรรมการชดุย่อย	และบ�าเหนจ็กรรมการบรษัิทฯ	อย่างละเอยีดถึงความเหมาะสม	 
โดยค�านึงถึงผลประกอบการ	ความสอดคล้องกับสภาวะของอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	และความรับผิดชอบของกรรมการจึงเสนอการให้ค่าตอบแทน	ดังนี้
   1.	 ค่าเบี้ยประชุม

หน่วย:บาท

รายละเอียดคณะกรรมการ จ�านวนครั้งการประชุม เสนอพิจารณา	ปี	2565	(ท่าน/ครั้ง) ปี	2564	(ท่าน/ครั้ง)

คณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ

อย่างน้อย	1	ครั้ง	 
ทุกๆ	ระยะเวลา		3	เดือน

30,000
25,000
20,000

30,000
25,000

20,000

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ

อย่างน้อย	1	ครั้ง	 
ทุกๆ	ระยะเวลา		3	เดือน

10,000
		9,000
  8,000

10,000
		9,000
  8,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

อย่างน้อย	1	ครั้ง	 
ทุกๆ	ระยะเวลา	3	เดือน	

30,000
20,000

30,000
20,000

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ
กรรมการ

อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง 30,000
20,000

30,000
20,000

	 	 	 2.	บ�าเหน็จกรรมการบริษัทฯ

	 	 	 รายละเอียดการอนุมัติบ�าเหน็จกรรมการบริษัทส�าหรับปี	2562-2564	สรุปได้ดังนี้
หน่วย:ล้านบาท

ค่าบ�าเหน็จที่จ่ายในปี จ�านวนวงเงินที่อนุมัติ จ�านวนเงินที่จ่ายจริง

2562 5.00
(3% ของก�ำไรสุทธิงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ของปี 2561 ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท)

3.53

2563 3.17
(3%	ของก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ	

ปี	2562	ไม่เกินวงเงิน	5	ล้านบาท)

3.08

2564 4.60
(3%	ของก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ	

ปี	2563	ไม่เกินวงเงิน	5	ล้านบาท)

3.30

	 	 	 ป	ี2565	เสนอพิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายบ�าเหน็จกรรมการบริษัทดังนี้

	 	 	 	 1.)	บริษัทฯ	ต้องมีผลก�าไรสุทธิและมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
	 	 	 	 2.)	โดยจ่ายบ�าเหน็จกรรมการไม่เกิน	3%	ของก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ	ไม่เกินวงเงิน	5	ล้านบาท	(ห้าล้านบาท)
	 	 	 3.)	การจัดสรรจ�านวนเงินและวิธีการจ่าย	ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ:

	 	 	 เหน็สมควรให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	กรรมการชดุย่อย	และบ�าเหนจ็กรรมการบริษัทฯ	ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	
ที่ได้พิจารณากลั่นกรองให้สอดคล้องกับผลประกอบการและสภาวะอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	และคณะกรรมการบริษัทฯ	เห็นชอบด้วยแล้ว
การลงมติ:	

	 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม
วาระที่	7	 	 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญช	ีและก�าหนดค่าตอบแทน	ประจ�าปี	2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

	 	 	 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.2535	ซึง่ก�าหนดให้ทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบริษัทฯ	และก�าหนดค่าตอบแทนทกุปี	และคณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว	จึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ให้เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2565	โดยมีรายละเอียดดังนี้
   1.	ชื่อ	และส�านักงานสอบบัญชี		เห็นควรเสนอแต่งตั้ง	บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ากัดโดย	นางสาวโสรยา		ตินตะสุวรรณ์		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	8658หรือ	
นางสาวนันท์นภัส	วรรณสมบูรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที	่7793		หรือ	นายธนะวุฒ	ิ	พิบูลย์สวัสดิ์		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	6699คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท�าการตรวจสอบ
และรับรองงบการเงินของบริษัท	โรงพยาบาล	ลาดพร้าว	จ�ากัด(มหาชน)ประจ�าปี	2565นอกจากนี้เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่าบริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ากัดได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นส�านักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย	ส�าหรับปี	2565	ด้วย
	 	 	 จากการพิจารณาคณุสมบตัเิหน็ว่า	บรษิทั	สอบบญัชธีรรมนติ	ิจ�ากดั	เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รับความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	 
และมีผลงานดี	มีบุคลากรเพียงพอ	และมีความรู้ความสามารถ	และค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น	
   2.	ค่าสอบบัญชีประจ�าป	ี2565		เห็นควรเสนอค่าสอบบัญชีประจ�าปี	2565โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	ดังนี้

ค่าสอบบัญชี เสนอพิจารณา	ปี	2565 ปี	2564 หมายเหตุ

1.	ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส	(	3	ไตรมาส) 615,000.00 600,000.00 เพิ่มขึ้น	2.5%

2.	ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	(งบประจ�าปี) 955,000.00 950,000.00 เพิ่มขึ้น	0.52%

รวม 1,570,000.00 1,550,000.00 เพิ่มขึ้น20,000บ.คิดเป็น	1.29%
   
   3.	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ผู้สอบบัญชีจาก	บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ากัด		ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ	บริษัทย่อย	ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
   4.	ระยะเวลาให้บริการ:	ป	ี2565จะเป็นปีที่	2	ที่ผู้สอบบัญชีบริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ากัดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	(เริ่มสอบบัญชี	2565)

ตารางปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้

รายชื่อ เลขที่ใบอนุญาต ช่วงเวลา	/	จ�านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

1.	นางสาวโสรยา		ตินตะสุวรรณ์		หรือ 8658 1

2.	นางสาวนันท์นภัส		วรรณสมบูรณ์			หรือ 7793 1

3.	นายธนะวุฒิ		พิบูลย์สวัสดิ์ 6699 -

   5.	การให้บริการ	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ากัด	เป็นผู้ให้บริการประจ�าปี2565	ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	
ความเห็นคณะกรรมการ:	

	 	 	 เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง	บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ากัด	นางสาวโสรยา	ตินตะสุวรรณ์		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	8658	หรือ	นางสา
วนันท์นภัส	วรรณสมบูรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	7793	หรือ	นายธนะวุฒ	ิ	พิบูลย์สวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	6699คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	
และบริษัทย่อย	ประจ�าปี	2565	และก�าหนดค่าตอบแทนโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ	ที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้วและคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้เห็นชอบด้วยแล้ว
การลงมติ:	

	 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่	8	 	 พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

	 	 ทั้งนี	้บริษัทฯ	ได้ก�าหนดการต่างๆ	เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565	ดังนี้

วันที่

1.	ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม	และออกเสียง	(Record	Date) 10	มีนาคม	2565

2.	วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย “XM” หรือวันที่ไม่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 9	มีนาคม	2565

3.	ก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าป	ี2565 25	เมษายน	2565	เวลา	14.00	น.

4.	ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล(Record	Date) 6	พฤษภาคม	2565

5.	วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย “XD” หรือวันที่ไม่ได้รับสิทธิเงินปันผล 5	พฤษภาคม	2565

6.	ก�าหนดการจ่ายเงินปันผล 20	พฤษภาคม	2565

	 	 	 จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตาม	วัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น	โดยบริษัทฯ	จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา	12.30	น.	หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี	้ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 6 (ข้อมูลกรรมกำร
อิสระ)	และโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	8หรือสามารถ	Download	หนังสือมอบฉันทะ	ได้จาก	www.ladpraohospital.com	โดยเลือกใช้แบบใด
แบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น	เพื่อลงทะเบียนในวันประชุม
	 	 	 อนึ่ง	บริษัทฯ	ได้จัดท�ารายงานประจ�าปี	2564	/	งบการเงินประจ�าปี	2564	ในรูปแบบ	QR-Code	และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	2

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ดร.อังกูร		ฉันทนาวานิช)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ส�านักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
โทรศัพท์.02-530-2556-9	ต่อ	1890,3714
หมายเหต	ุ 	 ท่านสามารถ	Download	หนงัสอืเชญิประชมุและเอกสารประกอบการประชมุใน	Website	ของบรษิทัฯ	(www.ladpraohospital.com)	ได้ตัง้แต่วนัที	่25	มนีาคม	2565		เป็นต้นไป

  

ที่	รลพ.032/2565
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 31	มีนาคม	2565
เรื่อง	 	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		ครั้งที่	33/2565
เรียน	 	 ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท	โรงพยาบาลลาดพร้าว	จ�ากัด	(มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	 1.	 ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที	่32/2564
	 	 	 2.	 รายงานประจ�าปี	2564	/	งบการเงินประจ�าปี	2564(ในรูปแบบ	QR-Code)
	 	 	 3.	 รายนามและประวัติของกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ	และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม	่
	 	 	 4.	 ข้อบังคับของบริษัทฯ	เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	
	 	 	 5.	 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
	 	 	 6.	 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
	 	 	 7.	 แผนที่แสดงจัดการประชุม
	 	 	 8.	 หนังสือมอบฉันทะแบบ	ก,	ข	,ค	
	 	 	 9.	 แบบฟอร์มการลงทะเบียนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565
	 	 	 จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท	โรงพยาบาล	ลาดพร้าว	จ�ากดั	(มหาชน)	(“บรษิทัฯ”)	ครัง้ที1่/2565	เมือ่วันที	่22	กมุภาพนัธ์	2565	ก�าหนดให้มกีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่33/2565 
ในวนัจันทร์ที	่25	เมษายน	2565	เวลา	14.00	น.	ณ	ห้องบอลรมู	ชัน้	3โรงแรมเดอะแกรนด์	โฟร์วงิส์	คอนเวนชัน่	กรงุเทพฯ	เลขที	่333	ถนนศรนีครนิทร์หัวหมาก	บางกะปิกรงุเทพมหานครเพือ่พิจารณา 
เรื่องต่างๆ	ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่	1	 	 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที	่32/2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

	 	 	 บริษัทฯ	ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที	่32/2564	เมื่อวันที่	26เมษายน2564	โดยมีส�าเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ:

	 	 	 เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที	่32/2564	เมื่อวันที	่26เมษายน	2564
การลงมติ:

	 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่	2	 	 รับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

	 	 	 บริษัทฯ	ได้รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2564	/	งบการเงินประจ�าปี	2564	(ในรูปแบบ	QR-Code)	โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	2
ความเห็นคณะกรรมการ:	

	 	 	 เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2564
การลงมติ:	

	 	 	 วาระนี้เป็นการรับทราบ	จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
วาระที่	3	 	 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส�าหรับปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

	 	 	 พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	มาตรา	112	และข้อบงัคบัข้อ	40	ก�าหนดว่าคณะกรรมการต้องจดัให้มีการท�างบดลุและบญัชกี�าไรขาดทนุ	ณ	วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีอง 
บริษัทฯ	เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตังิบการเงินของบริษัทฯ	ส�าหรบัปี	2564	สิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2564	ซึง่ได้รบัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตแล้ว	โดยผูส้อบบญัชไีด้แสดง 
ความเหน็ว่างบการเงินดงักล่าวทีไ่ด้แสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	และผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสดส�าหรบัปีส้ินสุดวนัเดยีวกนั	โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ได้สอบทานงบการเงินดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว	โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามงบการเงินซึง่เป็นส่วนหนึง่ของรายงานประจ�าปี	2564	
(Annual	Report	2021)	ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	2

ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ในป	ี2564สรุปสาระส�าคัญดังนี้

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์รวม	(บาท) 2,596,823,484.70 2,268,156,769.33

หนี้สินรวม	(บาท) 889,334,405.05 629,433,861.62

ส่วนของผู้ถือหุ้น(บาท) 1,707,489,079.65 1,638,722,907.71

รายได้รวม	(บาท) 2,527,919,288.11 2,264,788,637.82

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(บาท) 464,522,021.17 423,254,361.89

ก�าไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น) 0.65 0.59

ความเห็นคณะกรรมการ:	

	 	 	 เหน็สมควรให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้อนมุตังิบการเงินส�าหรับปี	สิน้สดุ	ณ	วนัที	่31ธนัวาคม	2564ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต	ผ่านการสอบทานความถูกต้องจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้เห็นชอบแล้ว
การลงมติ:	

	 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่	4	 	 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	2564การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

	 	 	 บริษัทฯ	มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	และเงินส�ารองต่างๆ	ทุกประเภทตามที่
ก�าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ	อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็น	และความเหมาะสมอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควร	
ทั้งนี้	การจ่ายเงินปันผลประจ�าปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ	อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อ
เห็นว่าบริษัทฯ	มีก�าไรพอที่จะท�าเช่นนั้นได	้และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป
ความเห็นคณะกรรมการ:	

	 	 	 เหน็สมควรให้อนมุตักิารจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้สามญัของบริษัท	ในอตัราร้อยละ	51.03%	จากผลประกอบการก�าไรสทุธปิระจ�าปี	2564	ในอตัราหุน้ละ	0.30	บาท	เป็นจ�านวนเงินรวม	 
216,000,000บาท	โดยรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ครั้งที	่1/2564	ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่	9	กันยายน	2564	ในอัตราหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)	และครั้งที่	2/2564	ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่	9	 
ธันวาคม	2564	ในอัตราหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)	เป็นเงินรวม	144	ล้านบาท	ให้กับหุ้นสามัญของบริษัทจ�านวน	720	ล้านหุ้น	ดังนั้น	เงินปันผลที่จะเสนอจ่ายในครั้งนี้เท่ากับอัตราหุ้นละ	0.10	บาท	 
เป็นเงินรวม	72,000,000	บาท	ก�าหนดจ่ายในวันศุกร์ที่	20	พฤษภาคม	2565	เงินปันผลครั้งนี้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ	20	ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้	และ 
การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	และเงินส�ารองต่างๆ
	 	 	 ทัง้นี	้การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผูถ้อืหุน้ทีม่สิีทธไิด้รับเงินปันผลตามทีป่รากฏรายช่ือ	ณ	วนัก�าหนดสทิธผิูถ้อืหุน้	(Record	Date)	เพ่ือสทิธใินการรับเงินปันผล	วนัที	่6	พฤษภาคม	 
2565	และก�าหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที	่20	พฤษภาคม	2565	(วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย	“XD”	หรือวันที่ไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินปันผล	คือวันที่	5พฤษภาคม	2565)
   “การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯจะด�าเนินการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

	 	 	 ทั้งนี้		บริษัทมีเงินส�ารองตามกฏหมายครบเต็มตามจ�านวนตามข้อบังคับบริษัทฯ	บริษัทฯ	จึงมิต้องจัดสรรเงินก�าไรเป็นเงินส�ารองตามกฏหมายอีก
โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา	ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ป	ี2564 ปี	2563

1.	ก�าไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ	หลังหักภาษีเงินได้และเงินส�ารองต่างๆ 423,254,361.89 136,860,964.06

2.	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้		(Par)		(บาท/หุ้น) 0.50 0.50

3.	เงินปันผลประจ�าปี	(บาท/หุ้น) 0.30(*) 0.15

3.1	จ่ายเงินปันผลประจ�าปีจากก�าไรสุทธิ	 216	ล้านบาท 108	ล้านบาท

  : เงินปันผลประจ�ำปีจ่ำยต่อก�ำไรสุทธิ 51.03% 78.9%

	3.1.1	เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	ครั้งที	่1 72	ล้านบาท(**) 36	ล้านบาท

ให้กับหุ้นสำมัญจ�ำนวน 720 ลำ้นหุ้น 720 ลำ้นหุ้น

	3.1.2	เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	ครั้งที	่2 72	ล้านบาท(**) -

ให้กับหุ้นสำมัญจ�ำนวน 720 ลำ้นหุ้น

	3.1.3	เงินปันผลที่เสนอจ่ายในครั้งนี	้ 72	ล้านบาท 72	ล้านบาท

ให้กับหุ้นสำมัญจ�ำนวน 720 ลำ้นหุ้น 720 ลำ้นหุ้น(#)

4.จ�านวนเงินปันผลจ่าย		(บาท) 216,000,000.00 108,000,000.00

	 *	เสนอเพื่อขออนุมัติ
	 **	แจ้งเพื่อรับทราบ	(จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ครั้งที่1/2564	เมื่อวันที่	9กันยายน	2564	และครั้งที่2/2564	วันที่	9	ธันวาคม	2564)
	 #	ปี	2563จ่ายให้กับ750	ล้านหุ้นหักด้วยจ�านวนหุ้นซื้อคืนทั้งหมด	30	ล้านหุ้นนับจนถึงวันที่ครบก�าหนดโครงการวันที่	25	กันยายน	2561	โดยหุ้นที่บริษัทซื้อคืนไม่มีสิทธิรับเงินปันผล
การลงมติ:	

	 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่	5	 	 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

	 	 	 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อที	่17	ก�าหนดไว้ดังนี้	
	 	 	 “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสาม	(1/3)	เป็นอัตรา	ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดย
จ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	(1/3)
	 	 	 กรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่ง	อาจได้รบัเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอกีได้	กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบริษัทฯ	นัน้ให้จับสลากกนั	ส่วน
ปีหลังๆ	ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง”
	 	 	 ปัจจุบันบริษัทฯ	มีกรรมการทั้งสิ้น	10	ท่านโดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565นี้		มีกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระจ�านวน	4	ท่านได้แก่
	 	 	 1.	 รศ.นพ.	วิรัตน	์วงศ์แสงนาค		 	 	 กรรมการบริษัท	/	ประธานกรรมการบริหาร	/	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 	 	 2.	 ดร.อังกูร		ฉันทนาวานิช		 	 	 	 กรรมการบริษัท	/	รองประธานกรรมการบริหาร	/	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 	 3.	 นส.ทิพวรรณ		อุทัยสาง		 	 	 	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ
	 	 	 4.	 นางเบ็ญจวรรณ	ธนไพศาลพิพัฒน์	 	 	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ
	 	 	 หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ	และข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 3
	 	 	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาในด้านคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่สอดคล้องกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องข้อบังคับของบริษัทฯ
และกฏบัตรคณะกรรมการแล้ว	ตลอดจนความรู้ความสามารถ	ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯแล้ว		เห็นควรให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่33/2565ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง	4	ท่าน	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
	 	 	 ทั้งนี้กรรมการ	 4	ท่าน	 ที่ครบวาระในคราวนี้	 ได้แก่	 รศ.นพ.	 วิรัตน์	 วงศ์แสงนาค,	 ดร.อังกูร	 	 ฉันทนาวานิช,	 นส.ทิพวรรณ		อุทัยสาง	 และนางเบ็ญจวรรณ	ธนไพศาลพิพัฒน	์ 
ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ	 ดังกล่าวข้างต้น	 ซึ่งตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย	 นั้นวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อยก�าหนดให้เป็นไปตามวาระการด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการบริษัทฯดังนั้น	การพิจารณาอนุมัติให้รศ.นพ.	วิรัตน์	วงศ์แสงนาค,ดร.อังกูร	ฉันทนาวานิช,นส.ทิพวรรณ		อุทัยสาง	และ	นางเบ็ญจวรรณ	ธนไพศาลพิพัฒน์กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่งมีผลให้กรรมการทั้ง	4	ท่าน	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ	อีกวาระหนึ่งเช่นกัน	
	 	 	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ	เป็นการล่วงหน้า	ระหว่างวันที	่1พฤศจิกายน	2564	จนถงึวันที	่1	กมุภาพันธ์	 
2565	 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯซึ่งเมื่อครบระยะเวลาที่เปิดโอกาส	 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามา
ยังบริษัทฯ

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565
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ที่ 0365/10

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 18	มีนาคม	2565

เรื่อง		 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

(1)	 ส�าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2564

(2)	 รายงานประจ�าปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	พร้อมทั้งงบการเงินประจ�าปี	2564	ในรูปแบบ	QR	CODE	และเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้

(3)	 ข้อบังคับบริษัทฯ	หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม	การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ	ก.	แบบ	ข.	และ	แบบ	ค.

(4)	 แผนที่แสดงต�าแหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขป

(5)	 แบบฟอร์มลงทะเบียน	(ที่ต้องน�ามาในวันประชุม)

	 	 ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ	ในการประชมุครัง้ที	่1/2565	เมือ่วนัที	่7	มนีาคม	2565	ได้มมีตใิห้จดัประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2565	ในวนัจนัทร์ที	่18	เมษายน	2565	เวลา	15.00	น.	ณ	ห้องแกรนด์	ฮอลล์	ชัน้	2	โรงแรม	ดิ	แอทธนีิ	โฮเทล	แบงค็อก,	อะ	ลกัซ์ชรูี	 

คอลเล็คชั่น	โฮเทล	เลขที่	61	ถนนวิทย	ุแขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่	1	:	 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564

   ความเห็นของคณะกรรมการ	:	เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564	ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่	2	:		รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี	2564

   ความเห็นของคณะกรรมการ	:	เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการด�าเนินงานในรอบปี	2564	ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่	3	:	 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	และงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่	31	ธันวาคม	2564

   ความเหน็ของคณะกรรมการ	:	เหน็ว่าทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ควรอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทนุประจ�าปีสิน้สดุเพียงวนัที	่31	ธนัวาคม	2564	ซึง่ผู้สอบบญัชไีด้ตรวจสอบแล้วดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารทีน่�าส่งมาพร้อม

กับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่	4	:	 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไร

   ความเห็นของคณะกรรมการ	:	เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรก�าไรดังต่อไปนี้	

	 	 	 ให้จัดสรรเงินก�าไรเพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอัตราหุน้ละ	1.60	บาท	รวมเป็นเงนิทัง้ส้ิน	839,999,486.40	บาท	โดยคณะกรรมการบรษัิทฯ	ได้อนุมัตใิห้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กบัผูถ้อืหุน้แล้วเมือ่วนัที	่16	พฤศจกิายน	2564	 

ที่ผ่านมา	ในอัตราหุ้นละ	0.60	บาท	เป็นเงิน	314,999,807.40	บาท	จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ	1.00	บาท	เป็นเงิน	524,999,679.-	บาท	โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	(Record	Date)	ที่มีสิทธิรับเงินปันผล 

งวดนี้	ในวันที่	21	มีนาคม	2565	และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่	17	พฤษภาคม	2565	ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

   ความเห็นของคณะกรรมการ	 :	 เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจ�านวน	 4	 คน	 ซึ่งจะเสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคลคือ	 (1)	 นายอดุลย์	 ตัณฑรัตน์  (2)	 นายศิวะ	 มหาสันทนะ(3)	 นายธนญ	 

ตันติสุนทร	และ	(4)	นายสีหศักดิ์	อารีราชการัณย์	ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่	6	:	 พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

   ความเห็นของคณะกรรมการ	:	เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี	2565	ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่	7	:		พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี

   ความเหน็ของคณะกรรมการ	:	เหน็ว่าทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ควรอนมุตักิารแต่งตัง้นางสาวพัชรวรรณ	คณูะรงัษ	ีผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตทะเบยีนเลขที	่6650	และ/หรอืนางสาวศริวิรรณ	สรุเทพนิทร์	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทะเบยีนเลขที	่4604	และ/หรอื 

นางสาวกมลทพิย์	เลิศวทิย์วรเทพ	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทะเบยีนเลขที	่4377	แห่งบรษิทั	ส�านกังาน	อวีาย	จ�ากดั	คนใดคนหนึง่เป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัทฯ	ในปี	2565	โดยก�าหนดจ�านวนเงนิค่าสอบบัญชปีระจ�าปี	2565	จ�านวน	920,000.-	บาท	และ 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจ�านวน	3	ไตรมาสๆ	ละ	210,000.-	บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,550,000	บาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	200,000.-	บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น�าส่ง

มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่	8	:	 พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

	 	 ตามทีบ่ริษัทฯ	ได้ก�าหนดวธิปีฏบิตัเิร่ืองการให้สิทธแิก่ผู้ถอืหุน้ในการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้และเสนอแต่งตัง้กรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรือ่งจากผูถ้อืหุน้ในช่วงตัง้แต่วนัที	่1	ตลุาคม	2564	ถงึวนัที	่31	ธนัวาคม	2564	ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุ้นเสนอ 

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในต�าแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด	จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

	 	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	(Record	Date)	ที่มีสิทธิรับเงินปันผลและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	ในวันที่	21	มีนาคม	2565	

	 	 บริษัทฯ	ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.lannar.com)	ตั้งแต่วันที	่18	มีนาคม	2565	เป็นต้นไป

	 	 หากท่านผู้ถือหุ้นมีค�าถามจะให้คณะกรรมการบริษัทฯชี้แจงเพิ่มเติมในวาระใดวาระหนึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้สามารถส่งค�าถามล่วงหน้าได้ที่	CorpSec@lannar.com	หรือโทรสารหมายเลข	02-253-6822	

	 	 โดยที่ปัจจุบันยังมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(“COVID-19”)	บริษัทฯ	มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง	จึงขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบัติส�าหรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�า

ปี	2565	ดังนี้

	 	 (1)	ผูถ้อืหุน้ทีอ่ยูใ่นกลุ่มเส่ียง	เช่น	มกีารเดนิทางไปพ้ืนทีเ่ส่ียงทีม่กีารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้	COVID-19	ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข	หรอืทีร่าชการประกาศก�าหนดเป็นระยะเวลาน้อยกว่า	14	วนั	ก่อนวนัประชมุ	หรอืมไีข้	และ/หรอืมอีาการทีส่งสัยว่า

จะตดิเชือ้	COVID-19	ขอความร่วมมือในการปฏบิตัติามค�าแนะน�าของกรมควบคมุโรค	โดยงดการเข้าร่วมประชมุและมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่หรือกรรมการอสิระของบริษัทฯ	เข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	2565	แทนได้	โดยกรณุาส่งหนังสือมอบฉนัทะมายงัเลขานกุารของบริษัทฯ	 

ล่วงหน้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว	

  (2)	บริษัทฯ	จะตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ	ณ	บริเวณหน้าห้องที่จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	หากตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง	เช่น	มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า	37.5	องศาเซลเซียส,	มีอาการไอ	จามและหรืออาการอื่นที่สงสัยว่า

จะติดเชื้อ	COVID-19	บริษัทฯ	ต้องขอสงวนสิทธิ์และขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดเว้นการเข้าร่วมประชุม	โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ	เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	แทนได้

	 	 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน	 เวลาและสถานท่ีประชุมดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน	 โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม	 การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนที่ 

น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

โดยค�าสั่งคณะกรรมการ

ในนามบริษัท	ลานนารีซอร์สเซส	จ�ากัด	(มหาชน)

(นายสหรัฐ	วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการบริษัทฯ

LANNA RESOURCES Public Company Limited

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำากัด (มหาชน)
 

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565



	 	 ค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัทฯ	จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ตามหลักเกณฑ์

การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ	และบริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทน	กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส	โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม	

	 	 โดยหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมนิการปฏบิตังิานของ	คณะกรรมการบริษัท	อ�านาจ	หน้าท่ี	และความรับผิดชอบ	การเติบโตและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 

สภาพคล่องทางธุรกิจ	และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน	รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จ�านวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรยีบเทียบกับระดับที่ปฏิบัต ิ

อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

	 	 ส�าหรับป	ี2565	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ได้พิจารณาและเสนอให้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ	ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ	เป็นจ�านวนเงินรวมไม่เกิน	

8,000,000	บาท	วงเงนิเพิม่ข้ึนจากปี	2564	จ�านวน	1,000,000	บาท	ส่วนทีเ่หลอืหลังหกัค่าเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนรายเดอืน	ประจ�าปี	2565	ขออ�านาจให้ประธานกรรมการบรษิทัฯ	เป็นผูพ้จิารณาจ่ายค่าตอบแทน 

อื่นๆ	แต่รวมแล้วไม่เกิน	8,000,000	บาท	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563

วงเงิน 8,000,000 7,000,000 7,000,000

1. คณะกรรมการบริษัท 

										ประธานกรรมการ     

										รองประธานกรรมการ	

										กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	

										กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	

										เลขานุการคณะกรรมการ

รายเดือน	(เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

18,000		บาท/ครั้ง

15,000		บาท/ครั้ง

12,000		บาท/ครั้ง

10,000		บาท/ครั้ง

	5,000		บาท/ครั้ง

	10,000		บาท/เดือน

15,000		บาท/ครั้ง

12,000		บาท/ครั้ง

 9,000		บาท/ครั้ง

 7,000		บาท/ครั้ง

 3,000		บาท/ครั้ง

	10,000		บาท/เดือน

15,000		บาท/ครั้ง

12,000		บาท/ครั้ง

 9,000		บาท/ครั้ง

 7,000		บาท/ครั้ง

 3,000		บาท/ครั้ง

	10,000		บาท/เดือน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

										ประธาน

										กรรมการ

										เลขานุการคณะกรรมการ

15,000		บาท/ครั้ง

12,000		บาท/ครั้ง

	2,000		บาท/ครั้ง

12,000		บาท/ครั้ง

 9,000		บาท/ครั้ง

12,000		บาท/ครั้ง

	9,000		บาท/ครั้ง

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

										ประธาน

										กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

										กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

										เลขานุการคณะกรรมการ

15,000		บาท/ครั้ง

12,000		บาท/ครั้ง

10,000  บาท/ครั้ง

	2,000		บาท/ครั้ง

12,000		บาท/ครั้ง

 9,000		บาท/ครั้ง

 7,000		บาท/ครั้ง

12,000		บาท/ครั้ง

 9,000		บาท/ครั้ง

 7,000		บาท/ครั้ง

4. คณะท�างานวางแผนการเงินและการลงทุน

										ประธาน

										กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

										กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

										เลขานุการคณะกรรมการ

15,000		บาท/ครั้ง

12,000		บาท/ครั้ง

10,000		บาท/ครั้ง

	2,000		บาท/ครั้ง

12,000		บาท/ครั้ง

  9,000  บาท/ครั้ง

  7,000		บาท/ครั้ง

12,000		บาท/ครั้ง

  9,000		บาท/ครั้ง

  7,000		บาท/ครั้ง

5. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

         	ประธาน

										กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

										กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

										เลขานุการคณะกรรมการ

15,000		บาท/ครั้ง

12,000		บาท/ครั้ง

10,000		บาท/ครั้ง

	2,000		บาท/ครั้ง

12,000		บาท/ครั้ง

 9,000		บาท/ครั้ง

12,000		บาท/ครั้ง

 9,000  บาท/ครั้ง

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

										ประธาน

										กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

										กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

										เลขานุการคณะกรรมการ

15,000		บาท/ครั้ง

12,000		บาท/ครั้ง

10,000		บาท/ครั้ง

	2,000		บาท/ครั้ง

12,000		บาท/ครั้ง

 9,000		บาท/ครั้ง

 7,000		บาท/ครั้ง

12,000		บาท/ครั้ง

 9,000		บาท/ครั้ง

 7,000		บาท/ครั้ง

7. คณะกรรมการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

										ประธาน

										กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

										กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

										เลขานุการคณะกรรมการ

15,000  บาท/ครั้ง

12,000  บาท/ครั้ง

10,000  บาท/ครั้ง

	2,000  บาท/ครั้ง

  ค่าตอบแทนอ่ืนๆ :	ส่วนทีเ่หลือหลังหกัค่าเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนรายเดอืน	ประจ�าปี	2565	ขออ�านาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ	เป็นผูพ้จิารณาจ่ายค่าตอบแทนอืน่ๆ	แต่รวมแล้วไม่เกิน	8,000,000	บาท	

	 	 ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินจ�านวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  ความเหน็ของคณะกรรมการ:	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ว่า	ผู้ถือหุ้นสมควรอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการต่างๆ	ในรูปแบบของเบ้ียประชมุและค่าตอบแทนอ่ืนๆ	เป็นจ�านวนเงินรวมไม่เกิน	8,000,000	บาท	 

วงเงินเพ่ิมขึน้จากปี	2564	จ�านวน	1,000,000	บาท	ส่วนทีเ่หลือหลังหกัค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายเดอืน	ประจ�าปี	2565	ขออ�านาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ	แต่รวมแล้ว 

ไม่เกิน	8,000,000	บาท	รายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้เห็นชอบแล้ว	

  การลงมติ:	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก�าหนดค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2565

  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล:	เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ	และพระราชบัญญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดั	2535	ซึง่ก�าหนดให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าสอบบัญชขีองบรษัิทฯ	ทกุปี	 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชใีนปีทีผ่่านมา	และมีความเหน็ว่า	ผู้สอบบัญชมีีความรู้	ความสามารถ	มีมาตรฐานการท�างานท่ีด	ีมีความเข้าใจในธรุกิจของบริษัทฯ	และมีความเป็น 

อสิระในการปฏบิตัหิน้าที	่ตลอดจนมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ	และข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	จงึเหน็ควรเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ	 

เพื่อเสนอต่อที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2565	จากบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

	 	 1.	นางสาววิสสุตา		 	 จริยธนากร		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่3853

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 จ�านวนปีที่สอบบัญชีในรอบ	5	ปี	ที่ผ่านมา	:	-ไม่มี-	หรือ

	 	 2.	นายกฤษดา		 	 เลิศวนา	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่4958			

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 จ�านวนปีที่สอบบัญชีในรอบ	5	ปี	ที่ผ่านมา	:	5	ปี	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ	ปี	2560-2564)	หรือ

	 	 3.	นางสาวมณี		 	 รัตนบรรณกิจ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่5313

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 จ�านวนปีที่สอบบัญชีในรอบ	5	ปี	ที่ผ่านมา	:	-ไม่มี-		

	 	 ทัง้นี	้ผูส้อบบญัชขีองบริษัทฯ	และบรษิทัย่อย	เป็นผูส้อบบญัชเีดียวกนั	ซึง่มคีวามเป็นอสิระ	ไม่มคีวามสมัพนัธ์	หรอืส่วนได้เสยีกบับริษัทฯ	ผูบ้รหิาร	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคล	ดงักล่าว 

	 	 แต่อย่างใด	โดยบริษัทฯ	ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

  โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอใน 2565 เทียบกับปี 2564 ดังนี้	 	 	 											หน่วย	:	บาท

บริษัท ปี 2565 ปี 2564 เพิ่มขึ้น อัตราเพิ่มขึ้น (%)

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน)

1. ค่าสอบบัญชี 1,400,000 1,300,000 100,000 7.69

2. ค่าบริการอื่น ตามจริง 17,666 - -

  ความเห็นของคณะกรรมการ:	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง	 นางสาววิสสุตา	 จริยธนากร	 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3853	หรือ	นายกฤษดา	เลิศวนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่4958	หรือ	นางสาวมณี	รัตนบรรณกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่5313	

	 	 ในนามบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2565	โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท�าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ	และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได	้ให้	บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	แทนได	้และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ	

ประจ�าปี	2565	เป็นจ�านวน	1,400,000	บาท	(หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)	ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

  การลงมติ:	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

	 	 บริษัทฯ	จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เข้าร่วมประชมุตามวนั	เวลาและสถานทีด่งักล่าว	โดยท่านสามารถสแกน	QR	Code	เพ่ือเรียกดเูอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมในคร้ังนี	้และทางบริษัทฯ	ได้เผยแพร่ 

ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 (www.vichaivej.com)	 ตั้งแต่วันที่	 21	 มีนาคม	 2565	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่างๆ	 โดยในวันประชุม	 บริษัทฯ	 จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ตั้งแต่เวลา	7.00	น.	และเพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบียน	ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรอืผู้รับมอบฉันทะโปรดกรอกและน�าแบบฟอร์มลงทะเบียน	พร้อมทั้งเตรยีมบัตรประจ�าตัวประชาชน	หรอืหนังสอืเดินทาง	

หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ	หรือใบอนุญาตขับรถ	เพื่อน�ามาแสดงตนแก่พนักงานลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม	ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	

หมายเลข	6	หน้า	37

	 	 หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน	หรือ	มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ	ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่ส่งมาด้วย	(เอกสารหมายเลข	4	

หน้า	34)	เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมในครั้งนี้กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ	ข	ให้ครบถ้วน	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	หมายเลข	8	หน้า	39	ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่ง

แต่งตั้งให้คัสโตเดียน	(Custodian)	ในประเทศไทย	เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ	ค	หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

	 	 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี	้ขอความร่วมมือส่งหนังสือ	มอบฉันทะแบบ	ข	มาถึงบริษัทฯ	ภายในวันที่	15	เมษายน	2565	โดยส่งมาที่

	 	 	 ส�านักงานเลขานุการ

	 	 	 บริษัท	ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 เลขที	่74/5	หมู	่4	ถนนเพชรเกษม	ต�าบลอ้อมน้อย	อ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร	74130			

	 	 บริษัทฯ	ได้จดัให้มบีรกิารอากรแสตมป์	ส�าหรบัหนงัสอืมอบฉนัทะให้แก่ผูรั้บมอบฉนัทะทีม่าลงทะเบยีนโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย	บรษิทัฯ	จะด�าเนนิการลงทะเบยีนด้วยระบบ	Barcode	ดงันัน้เพือ่ความสะดวก

ในการลงทะเบียน	 ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดน�าแบบฟอร์มลงทะเบียนไปในวันประชุม	 และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีค�าถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่ส�าคัญของ 

บริษัทฯ	ท่านสามารถส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังบริษัทฯ	หรือผ่านอีเมล	์shares@vichaivej.com

	 	 อนึ่ง	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	19	(COVID-19)	บริษัทฯ	มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว	และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค	บริษัทฯ	สนับสนุนให้

ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	ทั้งนี	้บริษัทฯ	จะจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าอาคาร	และด้านหน้าห้องประชุม	กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 

ในการเข้าร่วมประชุม	โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ	เข้าร่วมประชุมแทนได้

	 	 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (รศ.ดร.นพ.วิชัย			วนดุรงค์วรรณ)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บริษัท	ศรีวิชัยเวชวิวัฒน	์จ�ากัด	(มหาชน)

ที่	ศวว.		017	/	2565

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	18	มีนาคม	2565

เรื่อง	 	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565

เรียน	 	 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	ศรีวิชัยเวชวิวัฒน	์จ�ากัด	(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 1.	 ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2564	เมื่อวันศุกร์ที่	16	เมษายน	2564	

	 	 	 2.	 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	

	 	 	 3.	 นิยามของกรรมการอิสระ	

	 	 	 4.	 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ	เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

	 	 	 5.	 ข้อบังคับของบริษัทฯ	เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

	 	 	 6.	 หลักฐานแสดงสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 	 7.	 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

	 	 	 8.	 หนังสือมอบฉันทะ	แบบ	ก.	แบบ	ข.	และแบบ	ค.

	 	 	 9.	 มาตรการและแนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565	ในภาวะแพร่ระบาดของไวรัส	COVID	–	19

	 	 	 10.	แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

	 	 บริษัท	ศรวีชิยัเวชววิฒัน์	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้มมีตคิณะกรรมการคร้ังที	่2/2565	เมือ่วันพฤหสับดทีี	่24	กมุภาพนัธ์	2565	ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ประจ�าปี	2565	ในวนัศกุร์ที ่22 เมษายน 2565 เวลา  

09.00 น.	ณ	ห้องประชุมใหญ	่โรงพยาบาลวิชัยเวช	อินเตอร์เนชั่นแนล	อ้อมน้อย	เลขที่	74/5	หมู่	4	ถนนเพชรเกษม	ต�าบลอ้อมน้อย	อ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร	เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม	 

ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564

  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล:	บริษัทฯ	ได้จดัส่งรายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	2564	เมือ่วนัที	่30	เมษายน	2564	โดยได้มกีารจดัท�ารายงานการประชมุภายใน	14	วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้	 

ซึง่ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด	และบรษิทัฯ	ได้จดัส่งส�าเนารายงานการประชมุดงักล่าวพร้อมหนังสือเชญิประชมุให้แก่ผู้ถอืหุน้	ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย	 

หมายเลข	1	หน้า	9

  ความเหน็ของคณะกรรมการ:	เหน็ว่ารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2564	ได้มกีารบนัทกึรายงานไว้อย่างถูกต้องตรงตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรทีจ่ะรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว

  การลงมติ:	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3  รับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ส�าหรับปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปีที่ได้จัดส่งเป็นรูปแบบรหัสคิวอาร	์(QR	Code)	ให้กับ

ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี	้

  ความเห็นของคณะกรรมการ:	เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ส�าหรับปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

  การลงมติ:	เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ	จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ�าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล:	งบแสดงฐานะการเงิน	และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ	ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ�าปี	สิน้สุดวนัที	่31	ธนัวาคม	2564	ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ซึง่ผ่านการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการตรวจสอบ	และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว	รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ�าปี	2564	แบบ	56-1	One	Report	ในหัวข้องบการเงินรวม	เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร	์ 

(QR	Code)

  โดยสรุปสาระส�าคัญ ดังนี้	 หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

สินทรัพย์รวม 3,639.28 2,306.04 2,209.28

หนี้สินรวม 1,043.70 901.95 912.79

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,595.58 1,404.09 1,296.49

มูลค่าหุ้นที่เรียกช�าระแล้ว 570.67 570.67 570.67

รายได้จากการขายและบริการ 4,717.84 2,275.67 2,480.84

ก�าไรสุทธิ 1,260.21 186.85 200.42

ก�าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.20 0.33 0.35

  ความเห็นของคณะกรรมการ:	เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท	และบริษัทย่อย	ประจ�าปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

  การลงมติ:	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2564

  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล:	ผลการด�าเนนิงานประจ�าปี	2564	งบการเงนิเฉพาะกจิการบริษัทฯ	มกี�าไรสทุธ	ิ561,682,389.56	บาท	ซึง่บรษัิทฯ	มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	 

ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักส�ารองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายก�าหนด	 โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	อย่างไรก็ตาม	การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด	แผนการลงทุน	

เง่ือนไขและข้อก�าหนดในสัญญาต่างๆทีบ่ริษัทฯ	ผกูพนัอยู	่รวมทัง้ข้อจ�ากดัทางกฎหมาย	ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆในอนาคตด้วย	ทัง้นี	้มตขิองคณะกรรมการบรษิทัฯ	ทีอ่นมัุตใิห้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูน�า

เสนอเพ่ือขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	เว้นแต่การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอี�านาจอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้	โดยจะรายงานให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ทราบในการประชมุคราวถดัไป	

	 	 การจดัสรรเงินทนุส�ารองตามกฎหมายต้องจัดสรรร้อยละ	5	ของก�าไรสทุธ	ิจนกว่าจะถงึร้อยละ	10	ของทนุจดทะเบยีน	ซึง่ในปี	2564	บรษิทั	ศรวีชิยัเวชววิฒัน์	จ�ากดั	(มหาชน)	งบเฉพาะกจิการมกี�าไรสทุธ	ิ 

561,682,389.56	บาท	ตามกฎหมายต้องจัดสรรร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิเป็นจ�านวน	28,084,119.48	บาท	ซึ่งท�าให้เงินทุนส�ารองตามกฎหมายเกินกว่า	10	%ทุนจดทะเบียน	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงจัดสรรเงินทุนรอง

ตามกฎหมายป	ี2564	เป็นจ�านวนเงิน	6,090,603.90	บาท	ท�าให้บริษัทฯ	มีเงินทุนส�ารองตามกฎหมายสะสม		57,066,666.60	บาทเท่ากับ	10%	ของทุนจดทะเบียน

  ความเห็นของคณะกรรมการ:	เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย	และ	จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2564	ในอัตราหุ้นละ	

0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)	จ�านวน		570,665,433	หุ้น	รวมเป็นเงินปันผลส�าหรับงวดสิ้นป	ี2564	จ�านวน	285,332,716.50	บาท	จากก�าไรสุทธิเฉพาะกิจการ	ก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที	่20	พฤษภาคม	2565	และ 

จัดสรรเงินส�ารองตามกฎหมาย	เป็นเงินจ�านวน	6,090,603.90	บาท	และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฎรายชื่อ	ณ	วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	ใน 

วันที	่10	มีนาคม	2565	

  สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ หน่วย ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

1.ก�าไรสุทธิ ล้านบาท 561.68 137.06 158.48

2.ก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมาย ล้านบาท 555.59 130.20 150.55

3.จ�านวนหุ้น ล้านหุ้น 570.67 570.67 570.67

4.เงินปันผล บาท/หุ้น 0.50 0.125 0.14

5.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ล้านบาท 285.33 71.33 79.89

6.อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ ** % 51.36 54.79 53.06

	 	 **อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ	หมายถึง	ก�าไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และหักส�ารองต่างๆ	ทุกประเภทตามที่กฎหมายก�าหนด

  ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอัตราการจ่ายเงิน ปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้และ

ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

  การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล:	ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	และข้อบงัคบัของบรษัิทฯ	ข้อ	17.	ก�าหนดให้การประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปีทกุครัง้	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวน

หนึ่งในสาม	(1/3)	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	และกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้	ปัจจุบันบริษัทฯ	มีกรรมการทั้งหมด	12	คน	ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่

ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่ง	ตามวาระ	4	คน	คือ

รายชื่อกรรมการบริษัท ต�าแหน่ง

นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการบริษัท	(ผู้มีอ�านาจลงนาม)	/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	/	

คณะท�างานวางแผนการเงินและการลงทุน	/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการบริษัท	/	ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	/ ประธานคณะท�างานวางแผนการเงินและการลงทนุ	/

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	/	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

นายพฤทธิ์ โรจน์มหามงคล กรรมการบริษัท	/	คณะท�างานวางแผนการเงินและการลงทุน	/	กรรมการบริหาร	

	 	 ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอช่ือบคุคลทีเ่หน็ว่ามคีณุสมบตัเิหมาะสมและไม่มลัีกษณะต้องห้าม	เพือ่รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ทีไ่ด้เปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ	 

ตั้งแต่วันที	่12	ตุลาคม	2564	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2564	แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ	คณะกรรมการสรรหาฯ	ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย	จึงได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างละ 

เอยีดรอบคอบ	ด้วยความระมดัระวงั	ทัง้ด้านคณุสมบัต	ิประสบการณ์	ความเชีย่วชาญของกรรมการทัง้หมดทีต้่องพ้นจากต�าแหน่งตามวาระคร้ังนี	้จงึเหน็สมควรเสนอกรรมการท้ัง	4	ท่านข้างต้น	กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมการอีกวาระหนึ่ง	ส�าหรับกรรมการล�าดับที	่2	ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	และด�ารงต�าแหน่งครบ	9	ปี	โดยสอดคล้องกับประกาศนโยบายคณะกรรมการบริษัท	ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์	จ�ากัด	(มหาชน)	เรื่อง	นโยบายการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ข้อ	5.6	ระบุว่า	กรรมการอิสระมีวาระด�ารงต�าแหน่ง	3	ป	ีโดยด�ารงต�าแหน่งได้ไม่เกิน	3	วาระติดต่อกัน	(รวมแล้วไม่เกิน	9	ปี)	และให้เปิดเผยวันที่กรรมการอิสระได้เข้าด�ารงต�าแหน่ง	กรณี 

แต่งตั้งกรรมการอิสระเกิน	9	ปี	คณะกรรมการบริษัทต้องน�าเสนอถึงเหตุผลเพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย	ได้พิจารณา

กลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ	 ระมัดระวัง	 ถึงคุณสมบัต	ิ ประสบการณ์	 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 ความสามารถในการช่วยแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตต่างๆ	 ที่ผ่านมา	 ได้เป็นอย่างดี	 จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ

กรรมการอิสระกลับมาด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง		

  ความเห็นของคณะกรรมการ:	คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง	โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการเป็น

รายบคุคลและผ่านกระบวนการกล่ันกรองและพิจารณาอย่างละเอยีดรอบคอบ	ด้วยความระมดัระวงั	ทัง้ทางด้านทกัษะวิชาชพี	ความเชีย่วชาญเฉพาะด้านทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธรุกจิของบริษัทฯ	รวมถงึผลการปฏบิติังาน

ในฐานะกรรมการบรษัิทและกรรมการชดุย่อยในช่วงทีผ่่านมา	ส�าหรบักรรมการอสิระ	1	ท่านทีด่�ารงต�าแหน่งครบ	9	ปี	เป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญด้านการเงิน	การบรหิาร	และมคีวามสามารถหลากหลายด้าน	ให้ค�าแนะน�า 

ทีเ่ป็นประโยชน์กบับริษัทฯ	ท�าให้สามารถแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตต่างๆ	ไปได้อย่างราบรืน่	และจะสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่กรรมการทัง้	4	ท่าน	มคีณุสมบัตแิละไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	68	ของพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	และข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และประกาศของบรษิทั	ศรวีชิยัเวชววิฒัน์	จ�ากดั	

(มหาชน)	เร่ือง	นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีข้อ	5.6	ทีก่�าหนดคณุสมบตักิรรมการอสิระทีด่�ารงต�าแหน่งครบ	9	ปี	จงึมมีตเิห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการสรรหาฯ	เสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้	1.	นายแพทย์มงคล	 

วณิชภักดีเดชา	2.	นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	3.	นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	และ	4.	นายพฤทธิ์	โรจน์มหามงคล	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง	

	 	 ทั้งนี	้ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	และบริษัทฯ	ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อให้เข้า

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	กรรมการอิสระ	และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท	ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	รายละเอียดปรากฎ	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	หมายเลข	2	หน้า	25

  การลงมติ:	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	โดยจะเสนออนุมัติเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2565

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	22	ซึ่งก�าหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท				ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	บ�าเหน็จ	เงินรางวัล	เบี้ยเลี้ยง

และสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�าหนด	 และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	

ประจ�าปี	2565	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชุดย่อย	เริ่มตั้งแต	่1	มกราคม	2565	เป็นต้นไป	จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น	
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ที่ CEO-101/2565
   1 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท	เอสพซีจี	ีจ�ากดั	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	คร้ังที	่1/2565	ซึง่ประชุมเมือ่วันพฤหสับดทีี	่24	กมุภาพนัธ์	2565	มมีตใิห้เรยีกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2565 ในวนัพุธที ่20 เมษายน 2565  
เวลา 14.00 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)	ภายใต้พระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2563	และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ	
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564

 ความเห็นของคณะกรรมการ:	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงาน	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2564	ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที	่19	เมษายน	2564

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2564

 ความเห็นของคณะกรรมการ:	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2564

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ�าปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 ความเห็นของคณะกรรมการ:	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและ	งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2564	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	และ	รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 
ดังกล่าว

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�าไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564

 ความเห็นของคณะกรรมการ:	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผล	ระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงานงวดวันที่	1	มกราคม	2564	-	วันที่	30	มิถุนายน	2564	และ	ก�าไรสะสม	ในอัตราหุ้นละ	 
0.25	บาท	จ�านวน	1,055,790,000	หุ้น	รวมเป็นจ�านวนเงิน	263,947,500	(สองร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท)	และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี	้ในอัตราหุ้นละ	0.55	บาท	รวมเป็น 
จ�านวนเงิน	580,684,500	บาท	(ห้าร้อยแปดสบิล้านหกแสนแปดหมืน่ส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน)	(รวมกนัแล้วจะท�าให้เงนิปันผล	ส�าหรบัปี	2564	มจี�านวนทัง้สิน้เท่ากบั	0.80	บาทต่อหุน้	คดิเป็นเงนิทัง้ส้ินจ�านวน	844,632,000บาท	 
(แปดร้อยส่ีสิบส่ีล้านหกแสนสามหมืน่สองพันบาทถ้วน))	โดยก�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สิีทธไิด้รับเงินปันผล	(Record	Date)	ในวนัองัคารท่ี	22	มนีาคม	2565	และก�าหนดจ่ายเงนิปันผล	ในวนัองัคารที	่17	พฤษภาคม	2565	 
ทั้งนี้	สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน	จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2565

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจ�าปี 2565

 ความเหน็ของคณะกรรมการ:	เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณาอนมุตักิ�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษทัภบิาลประจ�าปี	2565	ในอตัราเดยีวกนั
กับปี	2564	

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ�าปี 2564

 ความเหน็ของคณะกรรมการ:	เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณาอนมุตัจ่ิายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ	(โบนสั)	ประจ�าปี	2564	รวมเป็นจ�านวนเงนิ	8,000,000	บาท	(แปดล้านบาทถ้วน)	หรอืคดิเป็นร้อยละ	0.79	 
ของก�าไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ	ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565

 ความเห็นของคณะกรรมการ:	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ	ซึ่งต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ	จ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้
กรรมการกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง	

(1)		 ดร.วันดี	กุญชรยาคง	จุลเจริญ	 	 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ
(1)		 นายโชจิ	นิชิซาว่า	 	 กรรมการ	(แทนนายจิราคม	ปทุมานนท์)
(2)		 ดร.อลิษา	กุญชรยาคง	 กรรมการ	(แทนพลต�ารวจตรีวันชัย	วิสุทธินันท์)

โดยการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	เป็นต้นไป

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2565

 ความเห็นของคณะกรรมการ:	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญช	ีจ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ	โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท	 
เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	ดังมีรายชื่อต่อไปนี้	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2565	โดยให้แต่ละคนมีอ�านาจกระท�าการได้โดยล�าพัง

1. นางสาวโศภิษฐ์	พรหมพล 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที	่10042
2. นายณัฐพงศ์	ตันติจัตตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที	่8829
3. นางสาวดุษณีย์	ยิ้มสุวรรณ	 	 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที	่10235

พร้อมกนันี	้คณะกรรมการของบรษิทัฯ	เหน็ชอบให้เสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้	เพือ่ก�าหนดค่าสอบบญัชขีองบริษัทฯ	ประจ�าปี	2565	เป็นจ�านวนเงนิ	800,000	บาท	(แปดแสนบาทถ้วน)	โดยไม่มค่ีาบรกิารอืน่ๆ
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี	2564

วาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันเกี่ยวกับการรับบริการจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการ ที่เกี่ยวโยงกัน

 ความเหน็ของคณะกรรมการ:	คณะกรรมการบริษัทฯ	(ไม่รวมนายจิราคม	ปทมุานนท์	กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสีย)	ได้พจิารณาอนมุตักิารให้สัตยาบนัเกีย่วกบัการรับบริการจากบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั	อนัเนือ่งมาจากเซท	เอนเนอย	ี 
ได้ว่าจ้างบริษัท	เจเพ็น	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	เป็นผู้ให้บริการงานปรับสภาพพื้นที	่(Clearing),	งานถมดินและปรับระดับพื้นที่ที่ดิน	และ	งานรั้วลวดหนาม	ซึ่งได้ด�าเนินการไปแล้ว	เนื่องจากมีความจ�าเป็นที ่
จะต้องเร่งด�าเนนิการดงักล่าวให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ฤดฝูน	และการสร้างระบบความปลอดภยั	เพือ่ป้องกนัการรกุล�า้จากบคุคลภายนอกเข้ามาในพ้ืนทีด่นิของเซท	เอนเนอย	ีซึง่บรษิทัฯ	ได้พจิารณาถงึเหตผุล	ความเสีย่ง	และ 
ผลประโยชน์ทีบ่ริษัทฯ	และบรษิทัย่อย	(“กลุม่บริษัท”)	จะได้รบัแล้ว	จึงเหน็ว่าการเข้าท�ารายการรบับริการดงักล่าวมคีวามสมเหตสุมผลดแีล้ว	และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของ	บรษิทัฯ	โดยพิจารณาเปรียบเทยีบราคา 
ทีส่อดคล้องกบัราคาตลาดและต�า่กว่าผู้ให้บริการรายอืน่ประกอบกบัพิจารณาจากผลงาน	และประสบการณ์ในการให้บริการ	และเงือ่นไขการให้บรกิาร	ซ่ึงคณะกรรมการบรษัิทฯ	มีความเหน็ว่า	ณ	ขณะทีมี่การเข้าท�ารายการ 
รับบรกิารดงักล่าว	นัน้	บรษิทัฯ	มไิด้ปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามประกาศเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั	และเพือ่ยดึประโยชน์สงูสุดต่อบริษัทฯ	และผูถ้อืหุน้เป็นส�าคัญ	จึงมีมตใิห้น�าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2565	 
เพื่ออนุมัติด้วยวิธีการให้สัตยาบัน

วาระที่ 10  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

	 	 	 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าว	โดยผู้ถือหุ้น	ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ระบบลงทะเบียน
ยื่นแบบค�าร้องจะเปิดให้ด�าเนินการตั้งแต่วันที่	8	เมษายน	2565	เวลา	08.30	น.	โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที	่20	เมษายน	2565	จนกว่าจะปิดการประชุม

ทั้งนี้	บริษัทฯ	ก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	(Record	Date)	ในวันอังคารที่	22	มีนาคม	2565

ขอแสดงความนับถือ

					(ดร.วันดี	กุญชรยาคง	จุลเจริญ)
	ประธานกรรมการ

ที่ CEO-101/2565

1 เมษายน 2565
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน ) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2565   
ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
ภายใต้พระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี

วาระท่ี 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันจันทร์ที่
19 เมษายน 2564
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็ นสมควรเสนอให้ที่ ป ระชุม พิ จารณ ารับทราบรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2564
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2564 - วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ
กำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 1,055,790 ,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 
263,947,500 (สองร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท) และอนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 580,684,500 บาท 
(ห้าร้อยแปดสิบล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมกันแล้วจะทำให้เงินปันผล
สำหรับปี 2564 มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 844,632,000
บาท (แปดร้อยสี่สิบสี่ล้านหกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 
จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

48 วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565



รายชื่อผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่

จ�านวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง

งบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา

1.) นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ 6137 3 ปี (2562-2564)

2.) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ 4501 1 ปี (2561)

3.) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 5313 -

4.) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม 6011 -

โดยก�าหนดให้ผู้สอบบญัชคีนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผูท้�าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัท ในกรณทีีผู้่สอบบญัชรัีบอนญุาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ท�าหน้าที่แทน 
รวมทั้งเห็นควรให้ก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2565 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจ�านวนเงิน 1.00 ล้านบาท เท่ากับปี 2564 นอกจากนี้ บริษัท ส�านักงาน  
อีวาย จ�ากัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส�านักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยส�าหรับปี 2565 ด้วย ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2565 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท 
ย่อยเป็นจ�านวน 4.0 ล้านบาท เท่ากบัปี 2564 นอกจากนีม้ค่ีาบริการอืน่ ได้แก่ การตรวจสอบการปฏบิตัติามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทนุ (BOI) จ�านวน 0.8 ล้านบาท  

  การลงมติ

 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระประจ�าปี 2565

  วัตถุประสงค์และเหตุผล 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 ก�าหนดให้กรรมการออกจากต�าแหน่งตามวาระในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 
ประจ�าปี อตัราหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอกีได้ ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี  
2565 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ�านวน 4 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

7.1) นายสันติสุข คล่องใช้ยา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

7.2) นายวีรยุทธ โพธารามิก กรรมการอิสระ 

7.3) นายศิโรตม์ เสตะพันธุ กรรมการอิสระ 

7.4) นายดิเนช นัมบิอาร์ กรรมการอิสระ 

  ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  
รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในต�าแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้วจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามก�าหนดวาระ 
ทัง้ 4 ท่าน ได้แก่ นายสันตสุิข คล่องใช้ยา นายวรียทุธ โพธารามกิ นายศโิรตม์ เสตะพันธ ุนายดเินช นมับอิาร์ เข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมรีายละเอยีดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาปรากฏในรายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ” ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 
พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 
ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพ่ือให ้
คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2564 จนถงึวนัที ่1 กมุภาพันธ์ 2565 ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอรายชือ่กรรมการเพ่ือรับการคดัเลือก 
แต่อย่างใด

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมมีตเิหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตัแิต่งตัง้ 
กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามก�าหนดวาระประจ�าปี 2565 จ�านวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสันติสุข คล่องใช้ยา นายวีรยุทธ โพธารามิก นายศิโรตม์ เสตะพันธุ นายดิเนช  
นมับอิาร์ กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยกรรมการทัง้ 4 ท่าน มคีวามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงาน 
ของบรษิทั และมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเ่กีย่วข้อง และไม่ม ี
ลักษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ) กฎหมายอ่ืน และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง ส�าหรบักรรมการอสิระ 
ซึง่เสนอให้ผูถ้อืหุน้พิจารณาเลือกตัง้นัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเหน็ว่ากรรมการอสิระสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง  
อีกทั้ง ได้น�าความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการโดยสรุปแต่ละท่าน 

  ปรากฏตาม เอกสารแนบ 3 
  การลงมติ 

 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2565

  วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 22 ก�าหนดให้กรรมการบริษัทมสิีทธไิด้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของ 
เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ 
จ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

  ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของ 
กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและ 
รักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2565 ยังคงเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1) ให้กรรมการบรษัิทได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดอืน เป็นประจ�าทุกเดอืน และได้รับเบีย้ประชมุคนละ 80,000 บาทต่อคร้ัง หากในเดอืนใดมกีารประชมุมากกว่า

1 ครั้ง คงให้กรรมการบริษัทได้รับเบี้ยประชุมคนละ 80,000 บาทเท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ
100,000 บาท หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุม 100,000 บาท เท่านั้น

2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนอืจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดอืน เป็นประจ�าทุกเดอืน
โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท

3) ในกรณีกรรมการบรษัิทได้รบัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการ อนกุรรมการ หรือคณะท�างานชดุต่างๆ ของบริษัท ให้กรรมการ
บรษัิททีไ่ด้รับการแต่งตัง้ดงักล่าวได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมเป็นเบีย้ประชมุคนละ 40,000 บาทต่อคร้ัง หากในเดอืนใด กรรมการ อนกุรรมการ และคณะท�างานชดุใดมกีาร
ประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 40,000 บาทเท่านั้น

4) ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจ�าปี (Bonus) โดยค�านวนจากอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายและหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
บริษัทก�าหนด

  ค่าตอบแทนอื่นๆ
  สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร

กรรมการบริษัท (รวมทั้งบุคคลในครอบครัว หมายถึง สามี ภริยา และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย) ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่าเพื่อการเดินทางไป-กลับ  
ในทุกเส้นทางบินจ�านวน 1 ครั้งต่อเดือน จ�านวนรวมทั้งสิ้น 12 ครั้งต่อปี โดยเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทก�าหนด สิทธินี้ให้ขณะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทเท่านั้น
ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย 

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก�าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2565 ตามที่เสนอ 
รายละเอียดขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยปรากฏในรายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หวัข้อ  
“โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ” ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

  การลงมติ 
 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  วัตถุประสงค์และเหตุผล

วาระนีก้�าหนดขึน้เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้ซกัถาม และ/หรือ ให้ความเหน็ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้าม)ี และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชีแ้จงตอบข้อซกัถามของผูถ้อืหุน้ 
โดยจะไม่มีการน�าเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ 

ทั้งนี้ บริษัทก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 
 ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการ

คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
และรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีมติให้จัดการประชุม
ผูถ้อืหุน้ในปนีี้ในรปูแบบการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ โดยทา่นผูถ้ือหุน้ที่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองหรอืมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเข้าร่วมประชมุแทน โปรดด�าเนินการตาม
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 และเพื่อความสะดวกท่าน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นตัวแทนในการเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยรายละเอียดการส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 7 
และ เอกสารแนบ 8 

 ทัง้นี ้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2565 บริษัทจะใช้การลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสียงผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส์ ซึง่บริษัทจะได้เชญิผูแ้ทนจากบริษัททีป่รึกษากฎหมาย
มาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 อนึง่ เพ่ือให้ท่านผูถ้อืหุน้สามารถเข้าถงึข้อมลูได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิง่ขึน้ บริษัทได้มกีารเผยแพร่หนงัสือเชญิประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี 2565 ฉบบันี ้แบบหนงัสือมอบ
ฉันทะ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งการดาวน์โหลดเอกสารไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.aavplc.com ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชฐ ตันติวานิช)
ประธานกรรมการ

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)

AAV08/2022
30 มีนาคม 2565

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)
เอกสารแนบที่ส่งมาด้วย

1. ส�าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
2. รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีก�าไรขาดทุนประจ�าปี 2564 ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบก�าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
6. ขั้นตอนและข้อก�าหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

6.1 เอกสารแนบเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม
6.2 วิธีปฏิบัติและคู่มือการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex และระบบ Inventech Connect (E-Voting)

7. การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและการส่งค�าถามล่วงหน้า
8. คุณสมบัติและข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบก�าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(เฉพาะกรณผู้ีลงทนุต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้) ผู้ถอืหุน้สามารถดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซด์ของบริษัท www.aavplc.com
 ด้วยคณะกรรมการบรษัิท เอเชยี เอวเิอชัน่ จ�ากดั (มหาชน) (บริษัท) ได้มมีตใิห้เรียกประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี 2565 ในวนัพฤหสับดทีี ่21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  

โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยจะถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมส�านักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ�ากัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีการลงทะเบียนหน้างานในวันประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  วัตถุประสงค์และเหตุผล 
วาระนี้ก�าหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่างๆ (ถ้ามี) ของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการน�าเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา 
อนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ 

วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

  วัตถุประสงค์และเหตุผล 
การประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร้ังที ่1/2564 เมือ่วนัที ่26 พฤศจิกายน 2564 ได้มกีารจัดท�ารายงานการประชมุและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั 
นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aavplc.com) 

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง 
และครบถ้วนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 

  การลงมติ 
 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3   พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล 
บรษิทัไดส้รปุผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลีย่นแปลงที่ส�าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบป ี2564 รายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
เหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับทราบผลการด�าเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2564 ซึง่บริษัทได้สรุปผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมาและการเปล่ียนแปลงทีส่�าคญัซึง่เกดิขึน้ใน 
รอบปี 2564 ท้ังนี ้รายละเอยีดแสดงในรายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึง่ได้จัดส่งให้ผูถ้อืหุน้พร้อมหนงัสือเชญิประชมุในครัง้นี้

  การลงมติ 
 วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีก�าไรขาดทุนประจ�าปี 2564

  วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ) (“พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535”) มาตรา 112 ซึง่ก�าหนด 
ให้บริษัทต้องจัดท�างบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีก�าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและสอบทานงบการเงนิประจ�าปีของบรษัิทส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกลุรพี ปิยะวรรณสุทธิ์  
ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขที ่6137 ซึง่สังกดับริษัท ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั โดยผู้สอบบญัชไีด้แสดงความเหน็ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทว่ามคีวามถกูต้อง 
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
เหน็ควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุัติงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบัญชกี�าไรขาดทุน ส�าหรบัปสีิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและ 
ลงนามโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 ซึ่งสังกัดบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมาสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ 

 ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษัท                                       (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563

สินทรัพย์รวม 71,208 67,978 14,095 3,170

หนี้สินรวม 54,379 50,618 55 3

ส่วนของผู้ถือหุ้น 16,829 17,360 14,040 3,167

รายได้รวม 4,508 16,237 26 26

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (6,647) (4,764) (127) 6

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) (1.2985) (0.9823) (0.0249) 0.0012

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ 
เชิญประชุมในครั้งนี้ 

  การลงมติ 
 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก�าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2564

  วัตถุประสงค์และเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ก�าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารอง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส�ารองจะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ทัง้นี ้บริษัท 
ไม่ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทมีทุนส�ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 ก�าหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจะค�านึงถึง  
ผลการด�าเนนิงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทัง้เง่ือนไขและข้อจ�ากดัในการจ่ายเงินปันผลตามทีก่�าหนดไว้ในสญัญาเงินกู ้หุน้กู ้หรือสัญญาต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ที่ก�าหนดให้ต้องปฏิบัติตาม แผนธุรกิจในอนาคต และความจ�าเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรษัิทเหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตังิดจัดสรรก�าไรเนือ่งจากบริษัทมทีนุส�ารองครบถ้วนตามทีก่ฎหมายก�าหนดแล้ว รวมทัง้คณะกรรมการ 
บริษัทเหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตังิดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2564 เนือ่งจากบริษัทมรีายได้หลักจากเงินปันผลจากบริษัท ไทยแอร์เอเชยี จ�ากดั ซึง่เป็น 
บริษัทย่อยและบริษัททีป่ระกอบธรุกจิหลัก โดยคณะกรรมการของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ�ากดั มมีตงิดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2564 เป็นผลมาจากบริษัท ไทยแอร์เอเชยี จ�ากดั  
มีผลการด�าเนินงานขาดทุน 

  การลงมติ 
 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2565

  วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดจ�านวนเงินค่า 
สอบบญัชขีองบริษัททกุปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้ และตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุที ่ทจ. 44/2556 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไข 
เพ่ิมเตมิ) ได้ก�าหนดให้บรษัิทจดทะเบยีนต้องจดัให้มกีารหมนุเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณทีีผู่ส้อบบญัชรีายใดปฏบิตัหิน้าทีส่อบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงิน 
ของบรษิทัมาแล้ว 7 รอบปีบัญชไีม่ว่าจะตดิต่อกนัหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษัทได้ เมือ่พ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั

  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชจีากบริษัท ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัทประจ�าปี 2565 เนือ่งจากเป็นส�านกังานสอบบญัชชีัน้น�า 
ทีใ่ห้บริการการสอบบญัชเีป็นทีย่อมรับในระดบัสากลและมคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีรวมทัง้เพ่ือให้การสอบบญัชภีายในกลุ่มแอร์เอเชยีมมีาตรฐานเดยีวกนัซึง่จะเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการประสานงาน ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็สอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บริษัท ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2565 และก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 49วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565



    11 เมษายน 2565
เรื่อง		 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	นวนคร	จำากัด	(มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1.	สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2564
	 	 	 	 2.	ประวัติกรรมการที่ครบกำาหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำารงตำาแหน่งใหม่

3.	นิยามกรรมการอิสระ
4.	ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ	ประจำาป	ี2565
5.	หนังสือมอบฉันทะ	แบบ	ก	ข	และ	ค
6.	ข้อปฎิบัติสำาหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(e-AGM)
7.	ข้อบังคับของบริษัท	นวนคร	จำากัด	(มหาชน)	เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8.	ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ	เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9.	ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาป	ี2565	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการ	บริษัท	นวนคร	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจำาป	ี2565	ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอด
สดการประชุมจาก ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำานักงานใหญ่ บริษัท นวนคร จำากัด (มหาชน) เลขที่ 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2565	 บริษัทฯ	 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม	 เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	 และส่งคำาถามเกี่ยว
กับกิจการของบริษัทฯ	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจำาปี	 2565	 เป็นการล่วงหน้า	 ตั้งแต่วันที่	 1	 ธันวาคม	 2564	 –	 31	 ธันวาคม	 2564	 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 
ที่ “https://www.navanakorn.co.th”	ภายใต้หมวด	“นักลงทุนสัมพันธ์  ข้อมูลสำาหรับนักลงทุน  ข้อมูลสำาหรับผู้ถือหุ้น  การประชุมผู้ถือหุ้น”
  ทั้งนี้	ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม	ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	และส่งคำาถามล่วงหน้าเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ	ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
ประจำาปี	2565	จึงมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
  วาระที่	1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาป	ี2564	

วาระที่	3	รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ในรอบปี	2564
วาระที่	4	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2564

  วาระที่	5	พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำาไรเพื่อเป็นทุนสำารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นผลการดำาเนินงานป	ี2564
  วาระที่	6	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  วาระที่	7	พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำาป	ี2565

วาระที่	8	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญช	ีประจำาปี	2565
  วาระที่	9	พิจารณาเรื่องอื่น	ๆ	(ถ้ามี)

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
	 	 เรื่องที่ประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
  มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องที่ประธานฯ	จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  หมายเหตุ

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ	จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	96	กำาหนดว่า	ให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	และตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน	กำาหนดให้รายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2564	ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที	่27	เมษายน	2564	ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง	
 มติของคณะกรรมการบริษัทฯ  
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2564	ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง	ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ	และได้เผยแพร่สำาเนารายงานการประชุม

พร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า	รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2564	ดังกล่าว
 หมายเหตุ 

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	109	และ	110	และข้อบังคับของบริษัทฯ	หมวดที	่5	การบัญช	ีการเงินและการสอบบัญช	ีข้อ	39	(3)	กำาหนดว่า	บริษัทฯ	ต้องจัดทำารายงานประจำาปี	เกี่ยวกับ
กิจการของบริษัทฯ	ในรอบปี	2564	ซึ่งบริษัทฯ	ได้จัดทำารายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ	ในแบบแสดงข้อมูล	56-1	One	Report	ประจำาปี	2564	เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565

 ดา้นการตอ่ตา้นทจุริตคอร์รัปชัน	บริษัทฯ	มนีโยบายป้องกันและต่อต้านการใหรั้บสินบน	และไดท้ำาการเผยแพรท่างเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ	โดยหา้มมใิหค้ณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทกุระดบั	หรอืบคุคลใดทีเ่กีย่วขอ้ง
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกรูปแบบ	ในการทำาธุรกรรมทางธุรกิจต่าง	ๆ 	จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	นโยบายจะมีการทบทวนอย่างสม่ำาเสมอ	เพื่อทำาการปรับปรุงให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย	กฎระเบียบ	และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

  มติของคณะกรรมการบริษัทฯ  
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ในรอบปี	2564 

  หมายเหตุ  
เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ	จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล

 ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	112	และข้อบังคับของบริษัทฯ	หมวดที่	5	การบัญช	ีการเงินและการสอบบัญชี	ข้อ	38	กำาหนดว่า	ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำางบแสดงฐานะการเงินและ 
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 ณ	 วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทฯ	 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปี	 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 โดยคณะกรรมการบ
ริษัทฯ	ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 ทั้งนี้	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ	ประจำาปี	2564	สิ้นสุด	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2564	ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

 งบแสดงฐานะการเงนิและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็	ประจำาปี	2564	ได้ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต	และเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้	มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน	จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินดังกล่าว	เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565	ต่อไป
มติของคณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาป	ี2565	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ประจำาปี	2564	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ของบริษัทฯ	ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
และลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	(บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญช	ีจำากัด)	คณะกรรมการตรวจสอบ	และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ	เรียบร้อยแล้ว	

 หมายเหตุ 
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำาไรเพื่อเป็นทุนสำารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำาไรเพื่อเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย ประจำาปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	116	และข้อบังคับของ	บริษัทฯ	หมวดที่	5	การบัญชี	การเงินและการสอบบัญช	ีข้อ	43	กำาหนดว่า	บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี	ส่วนหนึ่งไว้เป็น

ทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิประจำาป	ีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
 ในปี	2564	บริษัทฯ	มีผลกำาไรสุทธิประจำาปี	439,412,891.-	บาท	ซึ่งเป็นยอดกำาไรสุทธิตามงบการเงินรวมและต้องกันทุนสำารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิเป็นจำานวนเงิน	21,970,644.-	บาท	
 รวมทุนสำารองตามกฎหมาย	ณ	สิ้นปี	2564	จำานวน	204,815,935.-	บาท

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำาไรเพื่อทุนสำารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิ	ประจำาปี	2564	เป็นจำานวนเงิน	21,970,644.-	บาท
หมายเหตุ 

 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.2565	มาตรา	115	และข้อบังคับของบริษัทฯ	หมวดที่	5	การบัญช	ีการเงินและการสอบบัญช	ีข้อ	42	กำาหนดว่า	ห้ามมิให้บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก
เงินกำาไร	 ในกรณีที่บริษัทฯ	 ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล	 การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน	 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่า	บริษัทฯ	มีผลกำาไรสมควรพอที่จะทำาเช่นนั้นได้	และเมื่อได้จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว	ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคราวต่อไป	การจ่ายเงินปันผลให้กระทำาภายในหนึ่งเดือนนับแต่วัน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณ	ีทั้งนี้	ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น	และให้โฆษณาคำาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย	และบริษัทฯ	มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อย
กว่าร้อยละ	50	ของกำาไรสุทธิหลังหักเงินสำารองตามกฎหมาย	

 ทั้งนี้	ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น	และให้โฆษณาคำาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย	
 ในรอบปี	2564	ตามงบการเงินสำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2564	ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว	บริษัทฯ	มีกำาไรสุทธิรวม	439,412,891.-	บาท	และต้องกันทุนสำารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิ	เป็นจำานวนเงิน	21,970,644.-	บาท	คงเหลือกำาไรสุทธ	ิ417,442,247.-	บาท	
 ฝา่ยจัดการจึงเหน็สมควรเสนอตอ่คณะกรรมการ	เพือ่พจิารณาและเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้อนมุตักิารจ่ายเงินปนัผลสำาหรบัผลการดำาเนินงานป	ี2564	รอบปบีญัชส้ิีนสุดวนัที	่31	ธันวาคม	2564	เพ่ิมเตมิจากเงินปนัผล

ระหว่างกาล	ในอัตราหุ้นละ	0.06	บาท	(หกสตางค์)	รวมเป็นเงินประมาณ	120,000,000.-	บาท	โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	9	พฤษภาคม	2565	ซึ่งเป็นวันที่จะกำาหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล	(Record	Date)	และมีกำาหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที	่24	พฤษภาคม	2565

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ลำาดับ รายละเอียด ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 ปี 2562

1. กำาไรสุทธิ (บาท)	หลังหักสำารองตามกฎหมาย	 417,442,247.- 334,784,811.- 240,283,561.-

2. เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท) 0.12 0.11 0.08

3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	(ร้อยละ) 57.36 65.00 65.84

4. รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น	(บาท) 240,000,000.- 217,532,036.- 158,205,116.96

  มติของคณะกรรมการบริษัทฯ
 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำาไรเพื่อเป็นทุนสำารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิประจำาปี	เป็นจำานวนเงิน	21,970,644.-	บาท	ดังนั้น	จะเหลือกำาไรสุทธิหลังหักทุนสำารอง

ตามกฎหมายเท่ากับ	417,442,247.-	บาท	และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี	2564	ในอัตราหุ้นละ	0.12	บาท	คิดเป็นจำานวนเงินประมาณ	240,000,000.-	บาท	(ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน)	
หรือคิดเป็นร้อยละ	57.36	ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินรวม	ประจำาปี	2564	

 ในระหว่างรอบปีบัญชี	2564	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	10/2564	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	12	ตุลาคม	2564	ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำาไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	0.06	บาท	(หก
สตางค์)	รวมเป็นเงิน	119,116,299.-	บาท	และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2564	ทำาให้ตลอดปี	บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผลเท่ากับ	0.12	บาท	(สิบสองสตางค์)	รวมเป็นเงินประมาณ	240,000,000.-	
บาท	หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายร้อยละ	57.36	ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่	9	พฤษภาคม	2565	(Record	Date)	และกำาหนดจ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่	24	พฤษภาคม	2565

 ทั้งนี้	สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว	มีความไม่แน่นอน	ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ประจำาป	ี2565
  หมายเหตุ 

 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	71	และตามข้อบังคับของ			บริษัทฯ	หมวดที่	3	คณะกรรมการ	ข้อ	19	กำาหนดว่า	ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวน

หนึ่งในสามเป็นอัตรา	ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	ทั้งนี้	กรรมการที่ออกตามวาระนั้น	ๆ	อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
 ปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ	จำานวน	11	ท่าน	และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาป	ี2565	มีกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ	จำานวน	4	ท่าน	ได้แก่

   รายชื่อกรรมการ             ประเภทกรรมการ
1) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	1	มกราคม	2544) มีอายุดำารงตำาแหน่งกรรมการ	23	ป	ีจนครบวาระป	ี2568
2) นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	22	กุมภาพันธ์	2549) มีอายุดำารงตำาแหน่งกรรมการ	19	ป	ีจนครบวาระป	ี2568
3) นายปริญญา ไววัฒนา กรรมการอิสระ

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	31	มีนาคม	2561) มีอายุดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ	7	ป	ีจนครบวาระป	ี2568
4) พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ กรรมการอิสระ 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	10	พฤษภาคม	2559)	มีอายุดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ	9	ปี	จนครบวาระป	ี2568
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 เหน็ควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ บคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ในคร้ังนีไ้ดผ้า่นกระบวนการกล่ันกรองอยา่งรอบคอบและระมดัระวงั	เพือ่นำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้รับทราบ และพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ
ที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ	4	ท่านรายเดิม	กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ	บริษัท	นวนคร	จำากัด	(มหาชน)	อีกวาระหนึ่ง	ดังรายนามต่อไปนี้

  รายชื่อกรรมการ  ประเภทกรรมการ
1) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	1	มกราคม	2544) มีอายุดำารงตำาแหน่งกรรมการ	23	ป	ีจนครบวาระป	ี2568
2) นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	22	กุมภาพันธ์	2549) มีอายุดำารงตำาแหน่งกรรมการ	19	ป	ีจนครบวาระป	ี2568
3) นายปริญญา ไววัฒนา กรรมการอิสระ

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	31	มีนาคม	2561) มีอายุดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ	7	ป	ีจนครบวาระป	ี2568
4) พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ กรรมการอิสระ 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	10	พฤษภาคม	2559)	มีอายุดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ	9	ป	ีจนครบวาระป	ี2568

 ทั้งนี้	กรรมการอิสระทั้ง	2	ท่าน	ได้แก	่นายปริญญา	ไววัฒนา	และ	พลเอก	สมทัต	อัตตะนันทน	์ยังดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระไม่เกิน	9	ป	ีและมีคุณสมบัต	ิมีความรู้ความสามารถ	ในการสอบทานและตรวจสอบ 
งบการเงินของบริษัทฯ	 ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน	 และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน 
เป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)	และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 กรรมการทั้ง	4	ท่าน	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	มีความสามารถ	และประสบการณ์ที่เหมาะสม	มีประวัติการทำางานที่ดี	และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี	และตามที่บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	ตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	2564	ถึง	วันที่	31	ธันวาคม	2564	เมื่อพ้นระยะเวลากำาหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อดังกล่าวือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลเลิ

 จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ทั้ง	4	ท่านรายเดิม	กลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง	ทั้งนี	้พร้อมกันนี้ได้
แนบรายละเอียดของกรรมการแต่ละท่าน	–	ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 2

  มติของคณะกรรมการบริษัทฯ
 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำาแหน่งตามวาระ	 ได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทฯ	 ตามที่คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า	กรรมการทั้ง	4	ท่านรายเดิม	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน	และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้
รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	

 โดยกรรมการอสิระทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่คอื	นายปรญิญา	ไววฒันา	และ	พลเอก	สมทตั	อตัตะนนัทน	์คณะกรรมการบรษิทัฯ	ไดพ้จิารณาแลว้วา่	สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งเปน็อสิระ	และเปน็ไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง	
จึงมีมติเป็นเอกฉันท	์เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	4	ท่านรายเดิม	กลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง	ดังรายนามต่อไปนี	้	

 รายชื่อกรรมการ  ประเภทกรรมการ
1) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	1	มกราคม	2544) มีอายุดำารงตำาแหน่งกรรมการ	23	ปี	จนครบวาระปี	2568
2) นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	22	กุมภาพันธ	์2549) มีอายุดำารงตำาแหน่งกรรมการ	19	ปี	จนครบวาระปี	2568
3) นายปริญญา ไววัฒนา กรรมการอิสระ

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	31	มีนาคม	2561) มีอายุดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ	7	ป	ีจนครบวาระปี	2568
4) พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ กรรมการอิสระ 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	10	พฤษภาคม	2559)	มีอายุดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ	9	ปี	จนครบวาระปี	2568
  หมายเหตุ 

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	และให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.2535	มาตรา	 90	และข้อบังคับของบริษัทฯ	หมวดที	่ 3	คณะกรรมการ	ข้อ	 20	กำาหนดว่า	 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล	 เบี้ยประชุม	
บำาเหน็จ	โบนัส	หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ	ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา	ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำาหนดเป็นจำานวนแน่นอน	หรือกำาหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว	ๆ 	ไป	หรือ
กำาหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได	้และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง	และสวัสดิการต่าง	ๆ	ตามระเบียบบริษัทฯ	โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน	หรือลูกจ้างของบริษัทฯ	 
ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน	และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน	หรือลูกจ้างของ	บริษัทฯ	อีกต่างหากด้วย		

 โดยใช้หลักเกณฑ์การคำานึงถึงความเหมาะสมประการต่าง	ๆ	ได้แก่ความสำาเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ	และคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น	
 ทั้งนี้	กระบวนการกำาหนดค่าตอบแทน	บริษัทฯ	มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	เป็นผู้พิจารณาและนำาเสนอจำานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน

นำาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำาทุกปี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2565 ปี 2564

ประธานกรรมการ 310,000 310,000

รองประธานกรรมการ 160,000 160,000

กรรมการ 30,000 30,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000

กรรมการตรวจสอบ 40,000 40,000

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย บาท/ครั้งการประชุม บาท/ครั้งการประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 20,000 20,000

ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 20,000 20,000

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 20,000

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 10,000 10,000

กรรมการกำากับดูแลกิจการ 10,000 10,000

กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 10,000

เงินรางวัลพิเศษ	(โบนัสประจำาปี)	พิจารณาจากผลการดำาเนินงานเป็นหลัก

  ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนไดป้ระชมุร่วมกบัฝ่ายบริหาร	เพือ่พจิารณากำาหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ	โดยการพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการจะใชห้ลกัเกณฑซ่ึ์งประกอบดว้ยการเทยีบเคยีงกบับริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	ประสบการณ์	บทบาท	และภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย	โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาแล้ว	มีความเห็นว่าควรกำาหนดค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	และโบนัส	ในวงเงิน	เป็นจำานวนไม่เกิน	18,000,000.-	บาทต่อป	ี(เท่ากับปีที่ผ่านมา)	จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ให้นำาเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	เพื่อพิจารณาต่อไป

  มติของคณะกรรมการบริษัทฯ   
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำาปี	2565	เป็นจำานวนไม่เกิน	18,000,000.-	บาทต่อป	ี

  หมายเหตุ 
 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	120	และตามข้อบังคับของบริษัทฯ	หมวดที	่ 5	การบัญชี	การเงิน	และการสอบบัญชี	ข้อ	40	กำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี	 เลือกตั้งผู้สอบ
บัญชีคนหนึ่ง	หรือหลายคนก็ได้	และกำาหนดจำานวนเงินสอบบัญชีของบริษัทฯ	ทุกปี	สุดแล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร	ผู้สอบบัญชีของ	บริษัทฯ	ต้องไม่เป็นกรรมการ	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือผู้ดำารงตำาแหน่งหน้าที่ใดๆ	 
ในบริษัท	ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	จะต้องได้รับการเลือกตั้งทุกคราวที่มีการประชุมใหญ่สามัญ	และผู้สอบบัญชีคนเดิมอาจได้รับเลือกตั้งในคราวต่อไปตามมติของที่ประชุมก็ได	้

 ทั้งนี้	สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำาหน้าที่ได้ไม่เกิน	5	รอบปีบัญชีติดต่อกัน	และบริษัทฯ	จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได	้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย	2	รอบปีบัญชีติดต่อกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก	บริษัท	เคพีเอ็มจ	ีภูมิไชยสอบบัญช	ีจำากัด	รายเดิม	เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี	2565	เนื่องจากเป็นสำานักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (สำานักงาน	 ก.ล.ต.)	 และมีมาตรฐานการทำางานที่ด	ี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี	 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนตรวจสอบ	 และ 
ให้คำาปรึกษาแนะนำาทางด้านบัญชีโดยอ้างอิงมาตรฐานการบัญชีได้เป็นอย่างดี	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง	 บริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย 
สอบบัญชี	จำากัด	ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นางสาวนารีวรรณ	 ชัยบันทัด (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	9219)	หรือ	
2. นางสาววิไลวรรณ	 ผลประเสริฐ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	8420)	หรือ
3. นางสาววิภาวรรณ	 ปัทวันวิเวก (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4795)	

 ทั้งนี้	 ผู้สอบบัญชีทั้ง	 3	 ท่าน	 ไม่มีความสัมพันธ์	 และ/หรือ	 ส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 ผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว	 โดยมีประวัติเบ้ืองต้นของ 
ผู้สอบบัญชี – ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 4

 โดยได้กำาหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ	เป็นจำานวนเงินรวม	2,350,000.-บาท	รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำานวน	1	บัตร	และค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	อีกไม่เกินร้อยละ	7	ของค่าสอบบัญชีประจำาปี	

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมสอบบัญชี 2565 (ปีที่เสนอ) 2564 2563

ค่าสอบบัญชี	(บาท) 2,350,000.- บาท 2,400,000.-	บาท 2,400,000.- บาท

ค่าบริการอื่น	ๆ	เช่น	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ	์ค่าไปรษณียากร	ค่าติดต่อสื่อสาร	ค่าพาหนะ	เป็นต้น
ไม่เกินร้อยละ 7

ของค่าสอบบัญชีประจำาปี
ไม่เกินร้อยละ	7

ของค่าสอบบัญชีประจำาปี
ไม่เกินร้อยละ	7

ของค่าสอบบัญชีประจำาปี

 ทั้งนี้	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	จำานวน	5	แห่ง	และบริษัทร่วมค้า	จำานวน	2	แห่ง	มีผู้สอบบัญชีของบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญช	ีจำากัด	ซึ่งสังกัดสำานักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถ
จัดทำางบการเงินให้ได้ทันตามกำาหนดระยะเวลา

จำานวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชี จำานวนปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จำานวนปีลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี

1. นางสาวนารีวรรณ	ชัยบันทัด 2562	–	2564 3	ปี	(2562	–	2564)

2. นางสาววิไลวรรณ	ผลประเสริฐ 2560	–	2561	 2	ปี	(2560	–	2561)

3. นางสาววิภาวรรณ	ปัทวันวิเวก 2559 1	ปี	(2559)

  มติของคณะกรรมการบริษัทฯ  
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญช	ีบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญช	ีจำากัด	(รายเดิม)	เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี	2565	ได้แก่
1. นางสาวนารีวรรณ	 ชัยบันทัด (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	9219)	หรือ 
2. นางสาววิไลวรรณ	 ผลประเสริฐ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	8420)	หรือ
3. นางสาววิภาวรรณ	 ปัทวันวิเวก (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4795)	

 และกำาหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ	เป็นจำานวนเงินรวม	2,350,000.-	บาท	รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำานวน	1	บัตร	และค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ไม่เกินร้อยละ	7	ของค่าสอบบัญชีประจำาปี
  หมายเหตุ 

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดการประชุมจาก ห้องประชุมชั้น 4 
อาคารสำานักงานใหญ่ บริษัท นวนคร จำากัด (มหาชน) เลขที่ 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยบริษัทฯ	จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า	60	นาทีก่อนเริ่มการ
ประชุม	อย่างไรก็ตาม	การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
  อนึ่ง	ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมและใช้สทิธิออกเสยีงด้วยตนเองได	้ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให	้นางชวนพิศ	ฉายเหมือนวงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน	โดย
กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ	แบบ	ก	หรือ	ข	หรือ	ค	(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5)	และใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์บริษัท	นวนคร	จำากัด	(มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 9)	พร้อมแนบ
หลักฐานที่บริษัทฯ	กำาหนดและส่งให้กับบริษัทฯ	อย่างครบถ้วนและถูกต้องเพื่อให	้	บริษัทฯ	ได้รับเอกสารภายในวันที่ 19 เมษายน 2565	โดยส่งมาที่

 E-mail:	ird@navanakorn.co.th
  หรือ	ทางไปรษณีย์

เลขานุการบริษัท
บริษัท	นวนคร	จำากัด	(มหาชน)	
999	หมู่	13	ถนนพหลโยธิน	
ตำาบลคลองหนึ่ง	อำาเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี	12120

  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพร	จันทวานิช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท	นวนคร	จำากัด	(มหาชน)

เลขานุการบริษัท
โทร.	02-529-0031-5	ต่อ	227	/	302

- 1 -

สำนกังำนปทมุธำนี : 999 หมู่ 13 
ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธำนี 12120
โทร :(66) 2529 0031-5 แฟ็กซ์ :
(66) 2529 2176
สำนกังำนนครรำชสมีำ : 999 หมู่ 
1 ถนนมิตรภำพ
ต.นำกลำง อ.สูงเนิน จ.
นครรำชสีมำ 30380
โทร :(66) 4429 1333 แฟก็ซ์ :
(66) 4429 1723
Website: 
www.navanakorn.co.th

11 เมษายน 2565
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท นวนคร จ ากดั (มหาชน)
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564

2. ประวตักิรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ใหม่
3. นิยามกรรมการอิสระ
4. ข้อมลูของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือ ประจ าปี 2565
5. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก ข และ ค 
6. ข้อปฎิบตัสิ าหรับการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
7. ข้อบงัคบัของบริษัท นวนคร จ ากดั (มหาชน) เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
8. ประวตักิรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น
9. ใบตอบรับเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท นวนคร จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ
เดียวเท่าน้ัน โดยถ่ายทอดสดการประชุมจาก ห้องประชุมชัน้ 4 อาคารส านักงานใหญ่ บริษัท
นวนคร จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอ
เร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ 
และส่งค าถามเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เป็นการล่วงหน้า
ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีได้เปิดเผย
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี “https://www.navanakorn.co.th” ภายใต้หมวด “นกัลงทนุสมัพนัธ์ → ข้อมลู
ส าหรับนกัลงทนุ → ข้อมลูส าหรับผู้ ถือหุ้น→ การประชมุผู้ ถือหุ้น”

ทัง้นี ้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชุม ช่ือบุคคลเพ่ือ
เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ และส่งค าถามล่วงหน้าเก่ียวกบักิจการของบริษัทฯ ล่วงหน้า
ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 จงึมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

50 วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ�านวน 45,124,707 บาท จากทุนจดทะเบียน 199,396,642 บาท 

ลงเหลือทุนจดทะเบียน 154,271,935  บาทโดยการยกเลิกจ�านวนหุ้นสามัญคงเหลือจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับรองรับการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SANKO-W1)

จ�านวน 90,249,414 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ระเบยีบวาระที ่7. พิจารณาและอนุมตักิารแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบยีนของบริษัท(กรณทีีร่ะเบยีบวาระนีผ่้านการอนมุตัจิะต้องพิจารณาอนมุตัิ

ระเบียบวาระที่ 8 ถึงระเบียบวาระที่ 9 ซึ่งเป็นระเบียบวาระต่อเนื่อง)

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : สืบเนือ่งจากการอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีน และเพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบยีนดงักล่าวบริษัทฯ มคีวามจ�าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ 4.

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวบริษัทฯ มีความจ�าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ�านวน 154,271,935 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาท)

แบ่งออกเป็น 308,543,870 หุ้น (สามร้อยแปดล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ  0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 308,543,870 หุ้น (สามร้อยแปดล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-ไม่มี-)

  โดยมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มอี�านาจลงนามของบรษัิทฯ และ/หรือบคุคลทีไ่ด้รับมอบอ�านาจจากบริษัทฯ ให้จดทะเบยีนแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสือบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ 

ต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ�านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ข้อความเพื่อให้เป็นไปตามค�าสั่งของนายทะเบียน   

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ�านวน 4,059,787.50บาท จากทุนจดทะเบียน 154,271,935 บาทเพิม่เป็นทุนจดทะเบียน 158,331,722.50 บาท(กรณีที่ระเบียบวาระนี ้

ผ่านการอนุมัติจะต้องพิจารณาอนุมัติระเบียบวาระที่ 9 ซึ่งเป็นระเบียบวาระต่อเนื่อง)

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีไ่ด้มกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ) ก�าหนดว่าบริษัทฯจะเพ่ิมทนุจากจ�านวนทีจ่ดทะเบยีนไว้แล้วได้โดยการออกหุน้ใหม่ 

เพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อการรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 8,119,575  หุ้น จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตักิารเพ่ิมทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ อกีจ�านวน 4,059,787.50 บาท จากเดมิ 154,271,935 บาท เป็นทนุจดทะเบยีน 158,331,722.50 

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 8,119,575  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อให้รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 8,119,575  หุ้น  

ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : สืบเนือ่งจากการอนมุตักิารเพ่ิมทนุจดทะเบยีน และเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบยีนดงักล่าว บริษัทฯ มคีวามจ�าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ 4.

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวบริษัทฯ มีความจ�าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ�านวน 158,331,722.50 บาท (หนึง่ร้อยห้าสิบแปดล้านสามแสนสามหมืน่หนึง่พันเจ็ดร้อยยีสิ่บเอด็บาทห้าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น 316,663,445 หุ้น (สามร้อยสิบหกล้านหกแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ  0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 316,663,445 หุ้น (สามร้อยสิบหกล้านหกแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-ไม่มี-)

ระเบียบวาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและก�าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ�าปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งก�าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชี 

ของบริษัทฯทกุปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจ�านวน 4 ท่าน และพิจารณาก�าหนดค่าสอบบญัชีส�าหรับปี 2565 โดยได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเสนอทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้ 

แต่งตัง้ ดร.ศริดา จารุตกานนท์ ผูส้อบบญัช ีรับอนญุาตเลขที ่6995 /หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขที ่7147 /หรือ นางสาวเขมนนัท์ ใจชืน้ ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขที ่8260 /หรือ  

นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่ง บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2565 ของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ซึ่ง 

บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ�ากัด ท�าการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นับจนถึงงวดปีบัญชี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม(3)

  นางสาวเขมนันท์ ใจชืน้ ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขที ่8260 เป็นผูต้รวจสอบ ลงลายมอืชือ่ และแสดงความคดิเหน็ต่องบการเงินของบริษัทฯ นบัจนถงึงวดปีบญัช ี2565 ต่อเนือ่งเป็นปีทีส่ี่(4) (ปีทีน่�าเสนอ)

  ก�าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ�าปี 2565 จ�านวน 1,600,000  บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงน�าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 

เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติ ตามที่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดรวมทั้ง ไม่มีการถือหุ้น ไม่มีการให้บริการอื่น 

นอกเหนอืจากงานสอบบญัช ีและไม่มคีวามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าว จึงมคีวามเป็นอสิระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคดิเหน็ 

ต่องบการเงินของบริษัทฯ และทั้งนี้ทางบริษัทได้ขอให้บริษัทตรวจสอบบัญชีอื่นยื่นเสนอราคาเข้ามาแล้วแต่ไม่มีบริษัทไหนส่งเข้ามา

โดยมีรายละเอียดการเสนอค่าตอบแทนปีบัญชี 2565 (ปีที่เสนอ) เทียบกับปีบัญชีที่ผ่านมา 2564 ดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ปี 2565 (ปีที่เสนอ) (บาท)

(อัตราใหม่)

ปี 2564 (บาท)

(อัตราเดิม)

ค่าตรวจสอบรายปี

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 850,000.00 810,000.00

ค่าตรวจสอบรายไตรมาส

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 250,000.00 230,000.00

ค่าตรวจสอบรายไตรมาส

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 250,000.00 230,000.00

ค่าตรวจสอบรายไตรมาส

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 250,000.00 230,000.00

ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามบัตรส่งเสริมฯ n.a. n.a.

ค่าบริการอื่น เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

รวมทั้งหมด 1,600,000.00 1,500,000.00

*เพิ่มขึ้น 6.66% เป็นไปตามปริมาณงานและมาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2565 ของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

และก�าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ�าปี 2565 จ�านวน 1,600,000  บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเหมาะสมและราคาสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 6995 /หรือ นาย บรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 /หรือ 

นางสาว เขมนันท์ใจชื้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 /หรือ นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่งบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2565 

ของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และก�าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ�าปี 2565 จ�านวน 1,600,000  บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ�ากัด มี

คุณสมบัติที่เหมาะสม และราคาสมเหตุสมผล จึงได้รับการพิจารณาคัดเลือก

ระเบียบวาระที่ 11. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 16. ก�าหนดให้ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุคร้ัง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึง่ในสาม (1/3) ถ้าจ�านวน 

กรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีคร้ังนี้ มีกรรมการ ที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ

จ�านวน 3 ท่าน คือ

  1. นายมาซามิ คัตซูโมโต

  2. นายเคะอิซูเคะ ฮามาด้า

  3. นายนิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ 

ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.sankothai.net  ของบริษัทฯซึ่งเมื่อครบก�าหนดเวลา ปรากฎว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ความเหน็ของคณะกรรมการ : ได้พิจารณาและเหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่ันกรองพิจารณาคณุสมบตัแิละความเหมาะสมอย่างรอบคอบและระมดัระวงัแล้ว เหน็สมควรให้ที่

ประชมุอนมุตัแิต่งตัง้กรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระ กลับเข้ามารับต�าแหน่งต่ออกีวาระหนึง่ ดงันี ้1.นายมาซาม ิคตัซโูมโต 2.นายเคะอซิเูคะ ฮามาด้า 3.นายนพัินธ์ ตัง้พิรุฬห์ธรรมซึง่บคุคลทีไ่ด้รับการพิจารณา 

เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ (นายนิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม) จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และด้วยความสามารถ และความเข้าใจในธุรกิจ จึงได้รับการแต่งตั้งมา

ตลอดต่อเนื่องมากว่า 12 ปีแล้ว และรวมวาระที่จะได้รับการแต่งตั้งนี้อีกรวมเป็น 15 ปี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2

ระเบียบวาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  กรณทีีผู่ถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัได้ตามจ�านวนทีก่ฎหมายก�าหนด ประสงค์จะเสนอให้ทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ  ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวนัประชมุตามหลักเกณฑ์

การเสนอวาระประชุมล่วงหน้า เพื่อ คณะกรรมการจะได้น�าเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

  บริษัทฯก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน และก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงิน 

ปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

 จึงขอเรียนเชญิท่านผูถ้อืหุน้โปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั  เวลา  และสถานทีด่งักล่าวข้างต้น ทัง้นีเ้นือ่งด้วยสถานการณ์ COVID-19 บริษัทฯสนบัสนนุให้ท่านผู้ถอืหุน้พิจารณามอบฉนัทะให้คณะกรรมการอสิระ 

เข้าร่วมประชุมแทน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ที่ก�าลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ 

 ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3 การใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

ก.แบบหนังสือมอบฉันทะ

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัด ได้ก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะออกเป็น 3 แบบ คือ

1. แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

2. แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ก�าหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตายตัว

3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น    

ข. วิธีการใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

1. ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งมิใช่ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ ดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข.แบบหนึ่ง

แบบใดเท่านั้น

2. ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ตวัแทนรักษาทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้ทัง้แบบ ก.หรือ ข.หรือ ค. แบบหนึง่แบบใดกไ็ด้

  เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้จัดสถานที่ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุม บริษัทฯตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญท่านผู้ถือ

หุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กรุณาท�าการลงทะเบียนการเข้าประชุม ณ สถานที่ที่บริษัทฯ ได้จัดให้ดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทจะจัดรถให้บริการรับส่งเพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมจาก

กรุงเทพฯ โดยต้องส�ารองที่นั่งที่เบอร์ 02-005-3310 ก่อนวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยรถจะไปรอรับ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตึกใหม่) เวลา 08.30 น. รถออกเวลา 9.00 น. 

  ในการก�าหนดรูปแบบและสถานทีใ่นการจัดการประชมุคร้ังนีข้ึน้อยูก่บัสถานการณ์ปัจจุบนั อย่างไรกต็ามหากในอนาคตสถานการณ์เปล่ียนแปลงไปแล้วกระทบต่อการจัดการประชมุ ทางคณะกรรมการ

มอบหมายให้ฝ่ายบริหารมอี�านาจในการพิจารณาปรับเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ ประจ�าปี 2565 และทางบริษัทจะมกีารแจ้งข่าวให้ท่านผู้ถอืหุน้ได้รับทราบผ่านทางช่องทางการแจ้งข่าวสารของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแจ้งผ่านทางเวปไซต์ของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                ขอแสดงความนับถือ

                (นายอดุลย์   โชตินิสากรณ์)

                ประธานคณะกรรมการบริษัท

ที่ SANKO. A / 01/ 2565

                วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง  เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564

    2. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

    3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.ข. และค.

    4. ประวัติโดยสังเขปของคณะกรรมการอิสระที่บริษัทก�าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

    5. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ

    6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

    7. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ�าปี 2564(แบบ56-1 OneReport)ในรูปแบบหนังสือ

    8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม  

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย)  จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 

ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 3/14 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ หมู่ 2 ต�าบลหนองบัว อ�าเภอบ้านค่าย 

จังหวัดระยอง 21120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่  1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 และได้จัดท�ารายงาน การประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 

14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายก�าหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ (www.sankothai.net) ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ซึ่งรายละเอียดรายงานการประชุมฯ  

ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ :  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

รายงานการประชุมดังกล่าว 

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจ�าปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการในอนาคต

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : รายงานผลการด�าเนนิงานของบริษัทฯ ปรากฏอยูใ่นแบบรายงานประจ�าปี 2564(แบบ56-1 OneReport) ดงักล่าวปรากฏตามทีไ่ด้ให้ผูถ้อืหุน้ท�าการดาวน์โหลดด้วยระบบ QR CODE ไปแล้วนัน้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด�าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการ

ในอนาคต

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจ�าปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 ซึ่งก�าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท�างบดุลและงบก�าไร ขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและ

รับรองจากผู้สอบบัญชี โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ข้อมูลงบการเงินเฉพาะบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2562 2563 2564

รายได้รวม 614.63 450.78 651.25

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 574.38 486.19 555.40

ก�าไรขั้นต้น 129.69 39.74 85.67

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ 46.17 (35.42) 13.51

สินทรัพย์รวม 446.24 434.82 500.64

หนี้สินรวม 225.37 261.48 313.80

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 220.86 173.33 186.84

ก�าไรสะสม (ที่ยังไม่ได้จัดสรร) 46.33 (4.36) 8.47

 อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ 2562 2563 2564

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 7.51 (7.85) 2.07

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 20.90 (20.43) 7.23

อัตราผลตอบแทนทรัพย์สิน (%) 10.35 (8.15) 2.70

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.02 1.51 1.68

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.15 (0.12) 0.04

มูลค่าหุ้นตามบัญชีของหุ้น (บาท) 0.50 0.50 0.50

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากนางสาว เขมนันท์ ใจชื้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 8260 แห่งส�านักงาน บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ�ากัด โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบของกรรมการทุกท่านแล้ว เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ�าปี 2565 ในอัตราที่เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนเปรียบเทียบปีปัจจุบัน 2565 กับปีที่ผ่าน 2564 มาดังนี้

ต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม(ครั้งละ) บาท โบนัส/บ�าเหน็จและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564

1.คณะกรรมการบริษัท*

ประธานคณะกรรมการ 30,000 30,000 ไม่มี ไม่มี

กรรมการ 10,000 10,000 ไม่มี ไม่มี

2.คณะกรรมการตรวจสอบ 17,500 17,500 ไม่มี ไม่มี

*ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ส�าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM, EGM)

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2565 ด้วยอัตราที่เท่ากับปี 2564 ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม(ครั้งละ) บาท

ปี 2565 ปี 2564

1. คณะกรรมการบริษัท*
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ

30,000 
10,000

30,000 
10,000

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 17,500 17,500

*ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ส�าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM, EGM)

หมายเหตุ: โบนัส/บ�าเหน็จและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

ระเบยีบวาระที ่5. พิจารณาและอนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลส�าหรับผลการด�าเนนิงานปี 2564(กรณทีีร่ะเบยีบวาระน้ีผ่านการอนุมตัจิะต้องพิจารณาอนมุตัริะเบยีบวาระที ่6 ถึงระเบยีบวาระที ่9 ซ่ึงเป็นระเบยีบวาระต่อเนือ่ง)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส�ารองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ส�าหรับผลประกอบการ

ของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2564 มีผลก�าไรสุทธิจ�านวน 13,506.09 ล้านบาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส�าหรับปี 2564 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิหลัง

หักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส�ารองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 

  1. อนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายประจ�าปี 2564 เป็นจ�านวน 675,180 บาท

  2. อนุมัติการจ่ายปันผลรายละเอียดดังนี้

   - จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากก�าไรสะสมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในอัตรา 38 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลเป็นจ�านวนไม่เกิน 

8,119,575 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 4,059,787.50 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.0131 บาทต่อหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการ

จัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0131 บาท

   - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้น ละ 0.001460526 บาท หรือคิดเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 450,636.34 บาท

  รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.014560526 รวมเป็นเงิน4,492,561.04 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 35.02 ของก�าไร

สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักการจัดสรรก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายก�าหนดโดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายส�าหรับเงินปันผล

ทั้งหมดจากเงินปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด 

  บริษัทฯ จะจ่ายปันผลข้างต้นจากก�าไรสะสมที่ไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (non-BOI) ทั้งจ�านวน

  โดยบริษัทได้ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลวันที่ 18 มีนาคม 2565 และก�าหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

 เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2564 เทียบกับปี 2563 ดังต่อไปนี้

รายละเอียด ปี 2564 ปี 2563

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) 13,506.09 (35,416,261)

จ�านวนหุ้น (หุ้น) 308,543,870 308,543,870

เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท) 0.014560526 0

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 4,492,561.04 0

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (%) 35.02 0

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ�านวน 45,124,707 บาท จากทุนจดทะเบียน 199,396,642 บาท ลงเหลือทุนจดทะเบียน 154,271,935 บาท(กรณีที่ระเบียบวาระนี้ผ่านการ

อนุมัติจะต้องพิจารณาอนุมัติระเบียบวาระที่ 7 ถึงระเบียบวาระที่ 9 ซึ่งเป็นระเบียบวาระต่อเนื่อง)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ก�าหนดให้การเพิ่มทุนของบริษัทจะกระท�าได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจ�าหน่ายและได้รับ

เงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นจ�าหน่ายยังไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

Sanko Diecasting(Thailand) Public Company Limited. บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั(มหาชน) 
Factory :Rojana  Industrial  Park  Rayong , 3/14  Moo  2,  T. Nongbua  A. BankhaiRayong  21120 Tel :  033-010701-6   Fax : 033-010707 
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ที่ RPCG/HO-BOD/LT-0003/2565
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	15	มีนาคม	2565
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565
เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	อาร์พีซีจี	จำากัด	(มหาชน)
	 	 	 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ	 บริษัท	 อาร์พีซีจี	 จำากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัท”)	 ครั้งที่	 1/2565	 เมื่อวันที่	 23	 กุมภาพันธ์	 2565	 ได้มีมติกำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจำาปี	 2565	 
ในวันพฤหัสบดีที่	21	เมษายน	2565	เวลา	13:30	น.	ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์ (E-AGM)	ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล	บริษัทได้จัดทำารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	ซึ่งประชุมเมื่อวันที	่23	เมษายน	2564	และจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายใน	14	วัน

นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น	ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด	พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท	(www.rpcthai.com)	ตั้งแต่วันที	่5	พฤษภาคม	2564	เป็นต้นไป
  ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาป	ี2564	ซึ่งคณะกรรมการบริษัท	เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

และครบถ้วน		จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว	โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม	(เอกสารแนบ 1)
  การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2564
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทสำาหรับรอบบัญช	ีป	ี2564	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	ซึ่งแสดงผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบ

ปี	2564	ดังปรากฏในหัวข้อ	 “4.1	การวิเคราะห์การดำาเนินงาน	และฐานะทางการเงิน	และ	4.3	ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ”	ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาป	ี /รายงานประจำาป	ี2564	 
(แบบ	56-1	One	Report)	ปรากฏรายละเอียดในรูปแบบ	QR	Code	ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ตาม	(เอกสารแนบ	2)	

  ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท	รอบป	ี2564การลงมต	ิ:		วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ	จึงไม่ต้องลงมติ

วาระที ่3	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำาหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2564
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับป	ี2564	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี	ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ของบริษัท	คือ	บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	ดังปรากฏใน	“ส่วนที	่3	งบการเงิน”	ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/รายงาน
ประจำาปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	ในรูปแบบ	QR	Code	ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ตาม	(เอกสารแนบ	2)	โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

รายการ ปี 2564 ปี 2563

สินทรัพย์รวม 3,975 4,645

หนี้สินรวม 1,506 2,897

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,469 1,748

รายได้จากการขาย 5,474 4,149

รายได้อื่น 33 115

รายได้ค่าชดเชยความเสียหายตามคำาพิพากษา 900 -

รายได้รวม 6,407 4,264

กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิของบริษัท 696 44

กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้น 0.53 0.03

  ความเหน็คณะกรรมการ		งบการเงินมคีวามถกูตอ้งและครบถว้นตามมาตรฐานการบญัชทีีรั่บรองทัว่ไป	มกีารเปดิเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอเหมาะสมและทนัตอ่เวลา	จงึเหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ของบริษัทและบริษัทย่อย	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2564	ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

  การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำาไรสุทธิจากผลการดำาเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล	บริษัทฯ	มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของผลประกอบการ	และในปี	2564	ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	บริษัทมีผลการดำาเนินงานกำาไรสุทธิ	696	

ล้านบาท	อย่างไรก็ตาม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทมีกำาไรสะสมยังไม่จัดสรร	เท่ากับ	946	ล้านบาท	ซึ่งตามมาตรา	115	ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	 
(“พรบ.บริษัทมหาชน”)	และขอ้บงัคบับรษัิท	ขอ้	42	กำาหนดใหบ้ริษัทจ่ายเงินปนัผลจากเงินกำาไรโดยบรษัิทตอ้งไมม่ยีอดขาดทนุสะสม	และบรษิทัตอ้งจัดสรรกำาไรส่วนหนึง่ไว้เพ่ือเปน็ทนุสำารอง
ในจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำารองนี้จะครบร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

  ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด	 	 ประจำาปี	 2564	 ในอัตราหุ้นละ	 0.10	 บาท	 จากผลการดำาเนินงานระหว่าง 
วันที	่1	มกราคม	2564	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2564	คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	130,466,412.50	บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	20.77	ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	หรือคิดเป็นร้อยละ	14.33	
ของงบการเงินรวม	โดยบริษัทจะกำาหนดวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	(Record	Date)	ในวันที	่29	เมษายน	2565	และกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที	่19	พฤษภาคม	
2565	อย่างไรก็ด	ีการให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังคงมีความไม่แน่นอน	และขึ้นอยู่กับการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ประจำาป	ี2565	ซึ่งการจ่ายเงินปันผลประจำา
ปี	 2564	 เป็นการจ่ายเงินปันผลต่ำากว่านโยบายของบริษัท	 เนื่องจากบริษัทมีแผนในการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต	 และเห็นควรเสนอพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรเพ่ือเป็นทุนสำารอง 
ตามกฎหมาย	จำานวน	35,345,077 บาท

  การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 ตามข้อบังคับของบริษัท	 ข้อ	 18	 กำาหนดไว้ว่า	 “	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสาม	 ของจำานวนกรรมการ 

ในขณะนัน้	ถา้จำานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเปน็สามส่วนไมไ่ด	้กใ็หอ้อกโดยจำานวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึง่ในสาม	กรรมการซึง่ออกจากตำาแหนง่	อาจไดร้บัเลือกใหก้ลับเขา้มารับตำาแหนง่อกีได้”
	 	 	 กรรมการที่ออกตามวาระ	มีดังนี้
	 	 	 1.	นายสัจจา		 	 เจนธรรมนุกูล		 	 ประธานกรรมการ
	 	 	 2.	นายธวัช			 	 อึ้งสุประเสริฐ	 	 	 กรรมการ
	 	 	 3.	นางสาวพอดี	 ขนิษฐานันท์		 	 	 กรรมการอิสระ
	 	 ทัง้นี	้บริษัทไดป้ระกาศในเวบ็ไซดข์องบริษัท	เรยีนเชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่เข้ารับการสรรหาเปน็กรรมการบริษัท	ตัง้แตวั่นที	่27	กนัยายน	

2564	ถึง	30	พฤศจิกายน	2564	โดยเมื่อครบกำาหนดเวลาแล้ว	ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
  ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย	ได้พิจารณาจากคุณสมบัติ	ประสบการณ์	และความรู้ความสามารถ	รวมถึงเข้าใจในธุรกิจ

ของบริษัทฯ	เป็นอย่างดี	และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ	ดังนี้
	 	 	 1.	นายสัจจา		 	 เจนธรรมนุกูล		 	 ประธานกรรมการ
	 	 	 2.	นายธวัช			 	 อึ้งสุประเสริฐ	 	 	 กรรมการ
	 	 	 3.	นางสาวพอดี	 ขนิษฐานันท์		 	 กรรมการอิสระ
  ความเห็นคณะกรรมการ	 	 คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย	 พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ซึ่งมีกระบวนการกล่ันกรองที่

รอบคอบ	ครบถว้นแล้ว	เหน็สมควรเสนอใหแ้ตง่ตัง้รายชือ่กรรมการตามขา้งตน้	ทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามทีก่ฎหมายกำาหนด	สอดคล้องกบัหลักการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละข้อบงัคบับริษัท	 
ทัง้นี	้คณะกรรมการไดพิ้จารณาแล้ววา่บคุคลทีเ่สนอชือ่ใหเ้ปน็กรรมการอสิระ	จะสามารถใหค้วามคิดเหน็อยา่งเปน็อสิระและเปน็ไปตามหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง	จึงเหน็สมควรเสนอตอ่ทีป่ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ	โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่าน	และข้อกำาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ	3 
ทั้งนี้	กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

  การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที ่6	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำาปี	2565
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 การกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ	 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 และที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท	โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่	และความรับผิดชอบ	รวมถึงผลการดำาเนินงานของบริษัท	และยังเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจใกล้เคียงกัน	โดยคำานึงถึงสถานการณ์ของบริษัท
เป็นสำาคัญ	นอกจากนี้	บริษัทมีนโยบายให้โบนัสกรรมการผันแปรตามผลการดำาเนินงาน	และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

  ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	ปี	2565	ในรูปแบบเบี้ยประชุม	และโบนัส	ในวงเงินเดิมไม่เกิน	
8,000,000	บาท	โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก

	 	 	 โดยเสนอ	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ป	ี2565	เท่ากันกับป	ี2564	ดังนี้
	(หน่วย	:	บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม)

ตำาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน

ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2565 ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2565 ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2565

ประธานฯ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

กรรมการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

  การลงมติ		วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่7	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และกำาหนดค่าสอบบัญชี	ประจำาปี	2565
  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล	เพ่ือใหเ้ปน็ไปตามมาตรา	120	ของ	พรบ.บรษิทัมหาชน	ซึง่กำาหนดใหท้ีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกำาหนดค่าสอบบญัช	ีประจำาปขีองบริษัท	นอกจาก

นี	้ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทนุที	่ทจ.75/2561	ได้กำาหนดใหบ้ริษัทจดทะเบยีนตอ้งจัดใหม้กีารหมนุเวยีนผูส้อบบญัช	ีหากผูส้อบบญัชรีายเดมิปฏบิตัหินา้ทีส่อบทานหรือตรวจสอบและ
แสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทมาแล้ว	7	รอบปบีญัช	ีไมว่า่จะตดิตอ่กนัหรือไม	่โดยสามารถแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหมท่ีสั่งกดัสำานกังานสอบบญัชเีดยีวกบัผูส้อบบญัชรีายเดมิกไ็ด	้อยา่งไร
ก็ตาม	บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้	เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย	5	รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่	

  ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยในปี	2564	ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ	และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา	7	รอบปีบัญชี	 
ดงันัน้	บริษัทสามารถแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหมท่ีสั่งกดัสำานกังานสอบบญัชเีดยีวกบัผูส้อบบญัชรีายเดมิได	้โดยพิจารณาคณุสมบตัขิองผูส้อบบญัช	ีมคีวามเปน็อสิระ	มคีวามรูแ้ละประสบการณ์
ในงานตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดี	 และสำานักงานสอบบัญชีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ	 และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานอัตราค่าสอบ
บัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน	 รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี	 จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท	 สำานักงาน	 
อีวาย	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ประจำาปี	2565	โดยมีรายชื่อของบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

	 	 1.	นางสาวโกสุมภ	์	ชะเอม		 	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	6011	 (จะเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี	2565)	หรือ
	 	 2.	นางสาววิสสุตา		 จริยธนากร		 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3853  หรือ
	 	 3.	นายเติมพงษ์	 	 โอปนพันธุ์	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที	่4501
	 	 ทัง้นี	้บริษัททีเ่ปน็สำานกังานสอบบญัช	ีและผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ทีเ่สนอขา้งตน้	ไมม่คีวามสัมพันธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษัท	ผูบ้ริหาร	หรอืผู้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล่าว	จงึมคีวามเปน็อสิระ

ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท	และกำาหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น	เป็นผู้ทำาการตรวจสอบ	และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได	้และใน
กรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้	ส่วนบริษัทย่อยป	ี2565	ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท	
สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	และสำานักงานอื่น	เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำางบการเงินรวมสามารถดำาเนินการได้ทันตามกำาหนดเวลา	
โดยกำาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี	ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2564 (บาท) ปี 2565 (ปีที่เสนอ) (บาท)

ค่าสอบบัญชีของบริษัท 825,000 800,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 946,000 1,305,000

รวม 1,771,000 2,105,000

	 	 ค่าสอบบัญชีปี	2564	ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น	(Non-audit	fee)	จำานวน		8,965	บาท
  ความเห็นคณะกรรมการ		คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชี	ตลอดจนกำาหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมแล้ว	จึงเห็นสมควรเสนอ

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565	แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี	สำาหรับปี	2565	ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
  การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	32	ข้อ	33	ข้อ	34	และข้อ	35
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในพระราชกำาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.2563	 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการแก้ไข 

เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	32	ข้อ	33	ข้อ	34	และข้อ	35	ดังต่อไปนี้

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขออนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 32.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายในสี่	(4)	เดือน	
นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึง่	ใหเ้รียกวา่การประชมุวสิามญั	โดยคณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ	(10)	ของจำานวนหุ้นที่
จำาหนา่ยไดท้ัง้หมด	จะเขา้ชือ่กนัทำาหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถอืหุน้เปน็การประชมุ
วิสามัญเมื่อใดก็ได้	แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย	 ในกรณีเช่นนี้	 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า	 (45)	
วัน	นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น

ในกรณทีีค่ณะกรรมการไมจั่ดใหม้กีารประชุมภายในกำาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม	ผูถ้อืหุน้ทัง้
หลายซึง่เขา้ชือ่กนัหรือผู้ถอืหุน้คนอืน่ๆ	รวมกนัไดจ้ำานวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเอง
ก็ได้ภายในสี่สิบห้า	(45)	วัน	นับแต่วันครบกำาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม	ในกรณีเช่นนี้	ให้
ถอืวา่เปน็การประชมุผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรียกประชมุ	โดยบรษัิทตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายอนั
จำาเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีคร้ัง
ใด	 จำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับฉบับ
นี้	 ผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
ในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายในส่ี	
(4)	เดือน	นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึง่	ใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามญั	โดยคณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรือหลายคนซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ร้อยละสิบ	(10)	ของจำานวนหุน้
ทีจ่ำาหนา่ยไดท้ัง้หมด	จะเขา้ชือ่กนัทำาหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถ้อืหุน้เปน็การ
ประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ด	้แตต่อ้งระบเุร่ืองและเหตผุลในการทีข่อใหเ้รียกประชมุไว้ใหช้ดัเจน
ในหนงัสือดงักล่าวดว้ย	ในกรณเีชน่นี	้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในส่ี
สิบห้า	(45)	วัน	นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม	 
ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ	รวมกันได้จำานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า	(45)	วัน	นับแต่วันครบกำาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม	 
ในกรณีเช่นนี้	 ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม	 โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำาเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำานวยความ
สะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรค
ส่ีคร้ังใด	 จำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำาหนดไว้ใน
ข้อบังคับฉบับนี้	 ผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ทั้งนี้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนั้นสามารถจัดการประชุมผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้	 โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการ
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น	 หรือนำากฎหมายหรือกฎ
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม	 และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์	 ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุม
แห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้	 โดยผู้ร่วมประชุมทุก
คนต้องสามารถดูข้อมูลการประชุมที่กำาลังนำาเสนอในที่ประชุมผ่านเคร่ืองหรืออุปกรณ์
สื่อสารของตนเองได้ตลอดระยะเวลาการประชุม	และหากกรณีเหตุจำาเป็นหรือฉุกเฉิน
ประธานในที่ประชุม	 และ/หรือ	 ผู้ควบคุมระบบจะต้องสามารถตัดสัญญาณเสียง	
และ/หรือ	สัญญาณภาพของผู้ร่วมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งภายในระบบได้ทันที

ข้อ 33.

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น	 ให้คณะกรรมการจัดทำาเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที	่ วัน	

เวลา	ระเบยีบวาระการประชมุ	และเร่ืองทีจ่ะเสนอตอ่ทีป่ระชมุพร้อมดว้ยรายละเอยีดตามสมควร	

โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเปน็เร่ืองทีจ่ะเสนอเพ่ือทราบ	เพือ่อนมุตั	ิหรอืเพ่ือพิจารณา	แลว้แตก่รณ	ีรวม

ทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว	 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่

น้อยกว่าเจ็ด	(7)	วัน	ก่อนวันประชุม	ทั้งนี	้ให้ลงโฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์

ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม	(3)	วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม	(3)	วัน	

ทั้งนี	้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของบริษัท	หรือที่อื่น

ใดตามที่คณะกรรมการจะกำาหนดก็ได้

ข้อ 33.

ในการเรียกประชมุผูถ้อืหุน้	ใหค้ณะกรรมการจัดทำาเปน็หนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถาน

ที่	วัน	เวลา	ระเบียบวาระการประชุม	และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยราย

ละเอยีดตามสมควร	โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เปน็เร่ืองทีจ่ะเสนอเพ่ือทราบ	เพือ่อนมุตั	ิหรือ

เพื่อพิจารณา	แล้วแต่กรณี	รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว	และ

จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด	(7)	วัน	ก่อนวันประชุม	ทั้งนี้	

ใหล้งโฆษณาคำาบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์กอ่นวันประชมุไมน่อ้ยกว่าสาม	(3)	

วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม	(3)	วัน	

ทั้งนี้	สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของบริษัท		

หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำาหนดก็ได้

หากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 การจัดส่ง

หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำาเนินการโดยใช้จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้	 ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ภายใน

ระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในวรรคนี้และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำาเนาหนังสือเชิญ

ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย	 โดยอาจจัดเก็บในรูป

แบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 34.

ในการประชมุผู้ถอืหุน้	ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้	(ถ้าม)ี	มาประชมุไมน่อ้ยกวา่

ยีสิ่บหา้	(25)	คน	หรือไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด	และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัได้

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม	(1/3)	ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณทีีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด	เมือ่ล่วงเวลานดัไปแล้วถงึหนึง่	(1)	ชัว่โมง	จำานวน

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง	 หากว่าการ

ประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป	 ถ้าการประชุมผู้

ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ	 ให้นัดประชุมใหม่	 และในกรณีนี้ให้ส่ง

หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด	(7)	วัน	ก่อนวันประชุม	ในการประชุมครั้งหลัง

นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34.

ในการประชมุผูถ้อืหุน้	ไมว่า่จะเปน็การประชมุในทีป่ระชมุแหง่เดยีวกนัหรอืการประชมุ

ผา่นส่ืออเิล็กทรอนกิส์	ตอ้งมผู้ีถอืหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้	(ถา้มี)	มาประชมุ

ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า	(25)	คน	หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	และ

ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม	(1/3)	ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณทีีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้คร้ังใด	เมือ่ล่วงเวลานดัไปแล้วถงึหนึง่	(1)	ชัว่โมง	

จำานวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชมุไมค่รบเปน็องคป์ระชมุตามทีก่ำาหนดไวใ้นวรรคหนึง่	

หากวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถ้อืหุน้ร้องขอใหก้ารประชมุเปน็อนัระงับไป	

ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ	ให้นัดประชุม

ใหม่	 และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด	 (7)	 วัน	 

ก่อนวันประชุม	ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35.

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม	 ถ้าไม่มีรอง

ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได	้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้

ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือการ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้รอง

ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม	 ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่

อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

	 	 ทัง้นี	้ใหบ้คุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหด้ำาเนนิการจดทะเบยีนแกไ้ขเพ่ิมเตมิขอ้บงัคบัของบริษัท	ตอ่กรมพัฒนาธรุกจิการคา้	กระทรวงพาณชิย	์มอีำานาจแกไ้ขและเพ่ิมเตมิ
ถ้อยคำาเพื่อให้เป็นไปตามคำาสั่งของนายทะเบียน

  ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	 2565	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	 32	ข้อ	 33	 
ข้อ	34	และข้อ	35	ตามรายละเอียดข้างต้น

  การลงมติ		วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า	 สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจำาปี	 2565	 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทยระหว่างวันที	่27	กนัยายน	2564	ถงึวันที	่30	พฤศจกิายน	2564	ตามหลักการกำากับดแูลกจิการทีด่ขีองบริษัทจดทะเบยีนปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอระเบยีบวาระการประชมุมายงับริษัท
บริษัท	กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	ในวันที่	10	มีนาคม	2565	(Record	Date)	บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของ
ผู้ถือหุ้นทุกท่าน	ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	บริษัทจึงกำาหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	นี้จัดขึ้น	ในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ทั้งนี้	หากท่านผู้ถือหุ้น
มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	ของบริษัทในครั้งนี้	กรุณาศึกษาข้อปฏิบัติสำาหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(E-AGM)	ที่แนบมานี้	โดยขอให้ท่านระบุ	
(E-mail)	และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน	สำาหรับใช้ในการเข้าร่วมประชุม
	 	 กรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน	โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว	โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ	ก.	หรือ	แบบ	ข.	
(เอกสารแนบ	4)	หรือแบบ	ค.	เพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น	ทั้งนี้	หนังสือมอบฉันทะแบบ	ค.ใช้สำาหรับการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน	(Custodian)	ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุน	ต่างประเทศเท่านั้น	โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ	ค.	สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท	www.rpcthai.com	หมวดนักลงทุนสัมพันธ์	
หัวข้อข้อมูลสำาหรับผู้ถือหุ้น	หัวข้อย่อยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	หนังสือรับมอบฉันทะ	ให้นำาส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทผ่านช่องทางดังนี้
	 	 1.	ช่องทาง	E-mail	:	ir@rpcthai.com
	 	 2.	ช่องทางไปรษณีย	์แผนกนักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท	อาร์พีซีจี	จำากัด	(มหาชน)	เลขที่	86/2	อาคารสัมมากรเพลส	ถนนรามคำาแหง	แขวงสะพานสูง	เขตสะพานสูง	กรุงเทพมหานคร	10240
	 	 หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ	บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบ	ฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท	คือ
	 	 	 1)		 นายประสิทธิ	์		ธีรรัตนบงกช
	 	 	 2)		 นางสาวปณิชา		 พงษ์ศิวาภัย
	 	 โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระเพ่ือพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตาม	 (เอกสารแนบ	 6)	 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม 
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	www.rpcthai.com	ด้วยแล้วนอกจากนี	้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report) ของบริษัท
ในรูปแบบหนังสือกรุณาแจ้งมายัง	Email:	ir@rpcthai.com

	 	 ทัง้นี	้เพ่ือใหก้ารประชมุดำาเนนิการไปอยา่งกระชบัทีสุ่ด	และเปน็ไปตามระเบยีบวาระการประชมุทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย	ทีป่ระชมุจะรับเฉพาะคำาถามทีเ่ปน็ลายลักษณ์อกัษรของทา่น	 
โดยท่านสามารถส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังนักลงทุนสัมพันธ์	 E-mail:	 ir@rpcthai.com	 โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดคำาตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท	 พร้อมกับรายงานการ
ประชุม	สามัญประจำาปี	2565	นี้	ภายใน	14	วันนับแต่วันประชุม

	 	 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

	 	 ขอแสดงความนับถือ
	 	 บริษัท	อาร์พีซีจี	จำากัด	(มหาชน)

	 	 (นายสัจจา		เจนธรรมนุกูล)	
	 	 ประธานกรรมการ

หมายเหตุ:	 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำาเป็นอย่างสมเหตุสมผล	 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา	 อย่างไรก็ตามบริษัทอาจเก็บ 
	 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากบริษัทจำาเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	25	มีนาคม	2565

เรื่อง		 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2565

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท	ออริจิ้น	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 1.	รายงานประจ�าปี	2564		(แบบ	56-1	One	Report)	และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2564	จ�านวน	1	ฉบับ	(ในรูปแบบ	QR	CODE)

	 	 	 	 2.	ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

	 	 	 	 3.	ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	

	 	 	 	 4.	ส�าเนาข้อบังคับของบริษัท	เรื่อง	การประชุมผู้ถือหุ้น	

	 	 	 	 5.	หนงัสือมอบฉนัทะแบบ	ก.	(แบบทัว่ไป)	หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ	ข.	(แบบก�าหนดรายการต่าง	ๆ 	ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจน)	และหนังสอืมอบฉนัทะแบบ	ค.	(เฉพาะกรณีผูล้งทนุต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้ให้	Custodian	 

	 	 	 	 	 ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)	(แยกต่างหากจากเล่มหนังสือเชิญประชุม)	

	 	 	 	 6.	ข้อปฏิบัติส�าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(E-Meeting)	และการมอบฉันทะ

	 	 	 	 7.	แบบฟอร์มลงทะเบียนส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(E-Meeting)

	 	 	 	 8.	บริษัท	ออรจิิน้	พรอ็พเพอร์ตี	้จ�ากดั	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ขอแจ้งให้ทราบว่า	คณะกรรมการของบริษัทมมีตใิห้เรียกประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2565	ในวันศกุร์ที	่29	เมษายน	2565	เวลา	14.00	น.	โดยบริษัทจะด�าเนิน 

	 	 	 	 	 การจัดประชมุเป็นรูปแบบผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์	(E-Meeting)	ตามหลกัเกณฑ์การประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ทีก่ฎหมายก�าหนด	เพือ่พิจารณาเร่ืองต่าง	ๆ 	ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี	้เพือ่พิจารณาเร่ืองต่างๆ	 

	 	 	 	 	 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 บริษัทจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบป	ี2564	และรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัท	รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ�าปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	(ในรูปแบบ	QR	

CODE)	ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	1

ความเห็นคณะกรรมการ	 คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบป	ี2564	และรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัท	ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

หมายเหตุ	 	 	 	 	 วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ	จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด”)	 และข้อบังคับของบริษัท	 	 บริษัทได้จัดท�างบแสดงฐานะทางการเงินและ 

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท	ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2564	ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2564	(ในรูปแบบ	QR	CODE)	ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	1	โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของบริษัท	ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2564	ดังกล่าว	ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท	และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ	

และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว	โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2564 ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์รวม	 35,398,442,917 33,693,566,957	 32,079,478,552 	

หนี้สินรวม 19,458,443,282 21,685,566,856	 21,145,610,861	

ส่วนของผู้ถือหุ้น 15,939,999,635 12,008,000,101	 10,933,867,691	

รายได้รวม 15,942,964,819 11,114,132,965	 14,122,122,291	

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้ 4,242,111,558 3,324,779,986	 3,988,899,682	

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ 3,193,934,937 	2,661,893,717	 3,027,133,082

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้น 1.30 1.09 1.23**

       **หมายเหตุ:	ปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ	 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท	 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 ซึ่งได้ผ่านการตรวจ

สอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท	ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ	และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว	โดยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบได้แสดง

ความเห็นไว้ใน	“รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”	และ	“รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ”	ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	 

(ในรูปแบบ	QR	CODE)	ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	1

การลงมติ	 	 	 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564 เป็นเงินส�ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 เนื่องจาก	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชนจ�ากัด	2535	มาตรา	116	ก�าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยก

มา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน	เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นก�าหนดให้ต้องมีทุนส�ารองมากกว่านั้น

	 	 	 	 	 	 	 ทั้งนี	้เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว	จ�านวนทั้งสิ้น	154,577,622	บาท	คิดเป็นอัตราร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	ดังนั้น	จึงไม่มีการจัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมายจากก�าไร

สุทธิประจ�าปี	2564	เพิ่มเติมอีก

	 	 	 	 	 	 	 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น	ปีละ	2	ครั้ง	โดยจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส�ารองต่าง	ๆ	ทุกประเภทที่กฎหมาย

และบริษัทก�าหนดไว้ในแต่ละปี	ทั้งนี	้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค�านึงถึงปัจจัยต่าง	ๆ	เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

	 	 	 	 	 	 	 จากผลการด�าเนินงานในปี	2564	ที่ผ่านมา	งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลก�าไรสุทธิจ�านวน		3,307,579,958	บาท	บริษัทจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ส�าหรับผลการด�าเนินงานของบริษัทงวด	6	เดือนสุดท้ายของป	ี2564	และก�าไรสะสม	โดยบริษัทจะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา	0.42	บาทต่อหุ้น	คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน	1,033,562,230.26	

บาท	โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

	 	 	 	 	 	 	 อนึ่ง	ในป	ี2564	บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที	่8/2564	เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2564	ส�าหรับงวด	6	เดือนแรกของป	ี2564	ในอัตราหุ้นละ	0.12	บาท	

หรือคิดเป็นเงินจ�านวนไม่เกิน	294,342,270.36	บาท	โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

	 	 	 	 	 	 	 ดังนั้น	ในปี	2564	บริษัทจึงมีการจ่ายปันผลรวมจ�านวนทั้งสิ้นไม่เกิน	1,327,904,500.62	บาท	หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลในป	ี2564	เท่ากับร้อยละ	40.05	ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	

ซึ่งสูงกว่าก�าหนดขั้นต�่าของนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

	 	 	 	 	 	 	 ในการนี	้บริษัทก�าหนดให้วันที่	10	พฤษภาคม	2565	เป็นวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	(Record	Date)	และก�าหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่	24	พฤษภาคม	2565	

	 	 	 	 	 	 	 ทั้งนี	้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน	เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 	 	 	 	 	 ก�าหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด วันที่

วันขึ้นเครื่องหมาย	XD 9	พฤษภาคม	2565

ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล(Record	Date) 10	พฤษภาคม	2565

ก�าหนดจ่ายเงินปันผล 24	พฤษภาคม	2565

‘

 ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 ปี 2562

1.จ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว	(หุ้น) 2,452,862,453 	2,452,862,453	 2,452,861,730

2.จ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว	รวมกับจ�านวนหุ้นเพิ่มจากการใช้สิทธ	ิESOP	(หุ้น) 2,460,862,453 	2,452,862,453	 2,452,861,730*

3.เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	(บาท/หุ้น) 0.5400 	0.4900	 0.4950

3.1	เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท/หุ้น) 0.1200	 	0.1000	 0.2050

3.2	เงินปันผลส่วนที่เหลือ	(บาท/หุ้น) 0.4200 	0.3900	 0.2900

4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(บาท) 1,327,904,500 	1,201,902,234 1,213,389,336

4.1	เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท) 294,342,270 	245,285,955	 502,059,666

4.2	เงินปันผลส่วนที่เหลือ	(บาท) 1,033,562,230 		956,616,279 711,329,670

5.	ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิส�าหรับป	ีงบการเงินเฉพาะกิจการ 3,307,579,958	 	2,677,872,617	 3,024,955,212

6.	อัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับก�าไรสุทธิส�าหรับป	ีงบการเงินเฉพาะกิจการ(ร้อยละ) 40.05 	44.88	 40.11

	 	 	 	 	 	 	 **หมายเหต	ุ:	ปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ	 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรเงินก�าไรสุทธิประจ�าปี	 2564	 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	 0.42	 บาทต่อหุ้น	 คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน	

1,033,562,230.26	 บาท	 และก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล	 (Record	 Date)	 ในวันที่	 10	 พฤษภาคม	 2565	 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	 24	 พฤษภาคม	 2565	 

ทั้งนี้	การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน	เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ�าหน่ายซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน	 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	 (ORI-W1,	 ORI-WB,	 ORI-WC	

และ	ORI-WD)	ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	2/2560	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2560	และตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที	่1/2561	เมื่อวันที	่9	ตุลาคม	2561	จ�านวน	638,689,992	หุ้น	 

ดังนั้น	บริษัทจึงต้องด�าเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว	เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ	 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทจ�านวน	 319,344,996	 บาท	 จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน	 1,545,776,222.50	 บาท	 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน	

1,226,431,226.50	บาท	โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	(ORI-W1,	ORI-WB,	ORI-WC	และ	ORI-WD)	ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	2/2560	เมื่อ

วันที่	1	พฤศจิกายน	2560	และตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2561	เมื่อวันที	่9	ตุลาคม	2561	จ�านวน	638,689,992	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

	 	 	 	 	 	 	 ทั้งนี	้เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น	บริษัทต้องด�าเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท	ข้อ	4.	โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน	และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจด

ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย	์มีอ�านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค�าเพื่อให้เป็นไปตามค�าสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ	4.	 ทุนจดทะเบียนจ�านวน	 1,226,431,226.50		 บาท	 (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหกล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหกบาท	ห้าสิบสตางค์)

	 แบ่งออกเป็น	 2,452,862,453		 หุ้น	 (สองพันสี่ร้อยห้าสิบสองล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบสามหุ้น)

	 มูลค่าหุ้นละ

	 โดยแยกออกเป็น:

	 หุ้นสามัญ	 0.50		 บาท	 (ห้าสิบสตางค์)

	 	 2,452,862,453		 หุ้น	 (สองพันสี่ร้อยห้าสิบสองล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบสามหุ้น)

	 หุ้นบุริมสิทธิ	 -		 หุ้น	 (	-	)”

การลงมติ	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 ตามมาตรา	71	แห่ง	พ.ร.บ.	มหาชนจ�ากัด	และข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	17	ก�าหนดว่า	ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง	1	ใน	3	เป็นอัตรา	ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่ง

ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	กรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระนั้น	อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

	 	 	 	 	 	 	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	มีกรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ	จ�านวน	3	คน	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 1.	นายลักษณะน้อย	พึ่งรัศมี		 	 	 กรรมการอิสระ

	 	 	 	 	 	 	 2.		นายสหัส	ตรีทิพยบุตร	 	 	 	 กรรมการอิสระ

	 	 	 	 	 	 	 3.		พลอากาศเอกบุรีรัตน์	รัตนวานิช		 	 กรรมการอิสระ

	 	 	 	 	 	 	 ทั้งนี้	 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2565	 ตั้งแต่วันที่	 22	 พฤศจิกายน	 2564	 –	 

21	กมุภาพันธ์	2565	โดยเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท	ปรากฏว่าไม่มผู้ีถอืหุน้รายใดเสนอชือ่บคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท	คณะกรรมการบรษัิทจงึได้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์

การสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากความเหมาะสม	คณุสมบตั	ิคณุวฒิุ	ประสบการณ์	ทกัษะ	ความเชีย่วชาญในวชิาชพี	รวมถงึองค์ประกอบของจ�านวนกรรมการท้ังหมดของบรษัิทตลอดจนประสิทธภิาพ

และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า	กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ	ทั้ง	3	ท่านดังกล่าว	มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับ

การประกอบธรุกจิของบริษัท	รวมถงึในช่วงทีผ่่านมา	กรรมการทกุท่านปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการได้เป็นอย่างดแีละมปีระสิทธภิาพ	และสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง

	 	 	 	 	 	 	 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง	3	คน	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง	ราย

ละเอียดเกี่ยวกับประวัต	ิวุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ท�างาน	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของ	นายลักษณะน้อย	พึ่งรัศม	ีนายสหัส	ตรีทิพยบุตร	และพลอากาศเอกบุรีรัตน	์

รัตนวานิช	ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ	และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง	ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	2

       นิยามกรรมการอิสระ

	 	 	 	 	 	 	 เนื่องจากกรรมการอิสระมีส่วนส�าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและช่วยคานอ�านาจผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รวมทั้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล	บริษัทจึงได้ก�าหนด

นิยาม	“กรรมการอิสระ”	ซึ่งเท่ากับข้อก�าหนดขั้นต�่าของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์(“ส�านักงานก.ล.ต.”)	หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)	ก�าหนด	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 (ก)		 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	 1	 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 ทั้งนี้	 ให้นับรวมการถือหุ้น 

	 	 ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น	ๆ	ด้วย

	 	 	 	 	 	 	 (ข)		 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ	่บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	 

	 	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2 ปี

	 	 	 	 	 	 	 (ค)		 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย	 ในลักษณะที่เป็นบิดา	มารดา	คู่สมรสพี่น้อง	และบุตร	 รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของกรรมการรายอื่น	ผู้บริหาร	 

	 	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ	ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

	 	 	 	 	 	 	 (ง)		 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ	่บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 

	 	 ของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ	่บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

	 	 บริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ความสัมพันธ์ทางธรุกจิตามวรรคหนึง่	รวมถงึการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติ	เพือ่ประกอบกจิการ	การเช่าหรอืให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	รายการเกีย่วกบัสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับ 

	 	 ความช่วยเหลือทางการเงิน	ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	ค�้าประกัน	การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	 รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้อง 

	 	 ช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า		ทั้งนี	้การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ 

	 	 ค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 

	 	 โดยอนุโลม	แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว	ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

      	 (จ)		 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของ 

	 	 ส�านักงานสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี

	 	 	 	 	 	 	 (ฉ)		 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด	ๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัท	บริษัทใหญ	่บริษัทย่อย	 

	 	 บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 

	 	 มาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี

	 	 	 	 	 	 	 (ช)		 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 	 	 	 	 	 	 (ซ)		 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท	 หรือบริษัทย่อย	 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	 หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	 

	 	 พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ 

  ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

	 	 	 	 	 	 	 (ฌ)	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

	 	 	 	 	 	 	 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง	(ก)	ถึง	(ฌ)	แล้ว	กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท	บริษัท

ใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน			ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ	(collective	decision)	ได้	

	 	 	 	 	 	 	 โดยบริษัทได้แสดงรายละเอียดของความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ	 และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเกี่ยวกับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน/บริษัท/กิจการที่

แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจใน	ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	สิ่งที่ส่งมาด้วย	2.

ความเห็นคณะกรรมการ	 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ	 ทั้ง	 3	 คน	 คือ	 (1)	 นายลักษณะน้อย	 พ่ึงรัศมี	 (2)	 นายสหัส	 ตรีทิพยบุตร	 และ	 

(3)	พลอากาศเอกบุรีรัตน	์รัตนวานิช	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง	ทั้งนี้	การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระดังกล่าว	ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

	 	 	 	 	 	 	 ดังนั้น	ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2565	มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว	กรรมการของบริษัทจะมีจ�านวน	9	คน	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 1.	นายลักษณะน้อย	พึ่งรัศมี		 	 	 ประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ

	 	 	 	 	 	 	 2.	นายนิวัต	ิลมุนพันธ์		 	 	 	 กรรมการ

	 	 	 	 	 	 	 3.	นายพีระพงศ	์จรูญเอก	 	 	 	 กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 	 	 	 	 	 	 4.	นายเมธา	จันทร์แจ่มจรัส		 	 	 กรรมการ	

	 	 	 	 	 	 	 5.	นางอารดา	จรูญเอก	 	 	 	 กรรมการ

	 	 	 	 	 	 	 6.	นายชาติชาย	พยุหนาวีชัย		 	 	 กรรมการ

	 	 	 	 	 	 	 7.	นายสหัส	ตรีทิพยบุตร	 	 	 	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 	 	 	 	 	 	 8.	พลอากาศเอกบุรีรัตน	์รัตนวานิช		 	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 	 	 	 	 9.	นายชินภัทร	วิสุทธิแพทย์		 	 	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 	 	 	 	 ทั้งนี	้แม้ว่ากรรมการอิสระที่ครบตามวาระจะด�ารงต�าแหน่งเกินกว่า	9	ปี	เมื่อรวมกับที่จะได้รับแต่งตั้งในคราวนี้ก็ตาม	แต่คณะกรรมการเล็งเห็นว่ากรรมการท่านนั้น	ๆ	แม้ว่าจะด�ารงต�าแหน่งมาเกินกว่า	9	

ปีแต่พิจารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์ของกรรมการเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท	 และสามารถน�าพาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ดียิ่งขึ้นจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง

กรรมการทั้ง	3	คนกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ	 	 	 	 	 มติในวาระนี	้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ทั้งนี้	การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 เนื่องจากการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ซึ่งคณะกรรมการ	 โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ	 

คือ	พจิารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ	ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ	และได้เปรยีบเทียบกับบรษิทัจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด	(Market	Capitalization)	

ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท	โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง	ๆ	มีรายละเอียดดังนี้

       1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 	 	 	 	 	 	 	 1.1	 ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท

หน่วย	:	บาท

ต�าแหน่ง ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563

ประธานกรรมการ 30,000 30,000 30,000

กรรมการ 15,000 15,000 15,000

	 	 	 	 	 	 	 	 1.2	 ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง	ๆ

หน่วย	:	บาท

คณะกรรมการ
ต�าแหน่งประธานกรรมการ ต�าแหน่งกรรมการ

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563

คณะกรรมการบริษัท 40,000 40,000 40,000 25,000 25,000 25,000

คณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่ตอบแทน 15,000 15,000 15,000 10,000 10,000 10,000

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 15,000 15,000 10,000 10,000 10,000

คณะกรรมการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล 15,000 15000 - 10,000 10000 -

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - - - - - -

       **หมายเหตุ:	ส�าหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท	จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด	ๆ

       2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

ต�าแหน่ง ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563

ประธานกรรมการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

กรรมการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ	 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจ�าปี	2565	โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ	ทั้งนี	้การก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการดัง

กล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ	 	 	 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญช	ีประจ�าปี	2565	และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ประจ�าปี	2565	จ�านวน	3	ราย	ได้แก่

	 	 	 	 	 	 	 1.	นายเติมพงษ	์โอปนพันธุ	์		 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที	่4501	และ/หรือ

	 	 	 	 	 	 	 2.	นางสาวสินีนารถ	จิระไชยเขื่อนขันธ	์	 	 เลขที่ผู้สอบบัญช	ี6287	และ/หรือ	

	 	 	 	 	 	 	 3.	นางสาวโกสุมภ	์ชะเอม		 	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที	่6011

       และในกรณทีีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้	ให้บรษัิท	ส�านกังาน	อวีาย	จ�ากดั	จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนญุาตอืน่ของส�านกังานท�าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัท

แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้	และก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี	2565	ส�าหรับบริษัท	เป็นจ�านวน	2,050,000	บาท	(สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)	ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 ปี 2563

ค่าสอบบัญชี 2,050,000	บาท 2,050,000	บาท 2,050,000	บาท

ค่าบริการอื่น ไม่มี ไม่มี ไม่มี

	 	 	 	 	 	 	 ทั้งนี	้ผู้สอบบัญชีทั้ง	3	ราย	ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	และไม่ได้ให้บริการ

เป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด	จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

	 	 	 	 	 	 	 ทั้งนี	้บริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีของ	บริษัท	ส�านักงานอีวาย	จ�ากัด	เช่นเดียวกัน	และหากมีความจ�าเป็นที่จะต้องใช้ผู้สอบบัญชีต่างส�านักงาน	คณะกรรมการจะดูแลและติดตามให้สามารถ

จัดท�างบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก�าหนด

	 	 	 	 	 	 	 ทั้งนี	้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน	5	ปี	รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญช	ีและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	2565	ดังกล่าว	ได้ผ่าน

การกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	

ความเห็นคณะกรรมการ	 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง	นายเติมพงษ์	 โอปนพันธุ์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที	่ 4501	และ/หรือ	นางสาวสินีนารถ	จิระไชยเขื่อนขันธ์	 เลขที่ผู้สอบบัญช	ี

6287และ/หรือ	นางสาว	โกสุมภ	์ชะเอม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที	่6011	แห่งบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ประจ�าป	ี2565	และอนุมัติให้ก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�า

ปี 2565	ส�าหรับบริษัทเป็นจ�านวน	2,050,000	บาท	(สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)	และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได	้ให้บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

อื่นของส�านักงานท�าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได	้

การลงมติ	 	 	 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

	 	 	 บริษัทได้ก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565	(Record	Date)	ในวันที	่16	มีนาคม	2565	โดยบริษัทจะขึ้นเครื่องหมาย	XM	ในวันที	่15	มีนาคม	2565	และขอเรียน

เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565	ในวันศุกร์ที่	29	เมษายน	2565	เวลา	14.00	น.	

	 	 	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 (E-Meeting)	 ดังกล่าว	 บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส�าหรับการเข้าร่วมประชุมฝ่ายส่ืออิเล็กทรอนิกส	์ 

(E-Meeting)	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	7	พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน	กลับมายังบริษัท	ภายในวันที่	22	เมษายน	2565	ที่อีเมล	warisa.w@origin.co.th หรือ darun.k@origin.co.th	โดยเมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบ

ว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	(Record	Date)	ตามที่บริษัทได้ก�าหนดไว้เมื่อวันที	่16	มีนาคม	2565	แล้ว	บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช	้(Username)	และรหัสผ่าน	(Password)	ส�าหรับ

การเข้าใช้โปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(E-Meeting)	ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้

	 	 	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน	โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ	ก.	หรือแบบ	ข.	แบบใดแบบหนึ่ง	ส่วนผู้ถือหุ้นต่าง

ชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน	(Custodian)	เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ	ค.	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	5	และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ	และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	

และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท	เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน	ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ	ข.	ให้กรรมการอิสระของบริษัท	ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่

ส่งมาด้วย	3	เข้าร่วมประชุม	และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได	้

	 	 	 ทั้งนี้	 ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติส�าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 (E-Meeting)	 และการมอบฉันทะ	 ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย	 6	 โดยบริษัทจะด�าเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท	 หมวดที่	 6	 

เรื่อง	การประชุมผู้ถือหุ้น	รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	4

	 ขอแสดงความนับถือ

 

	 (นายลักษณะน้อย	พึ่งรัศมี)

	 ประธานกรรมการ

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2565

ของ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

    วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2565

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1.	 ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	ชาญอิสสระ	ดีเวล็อปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน) ประจ�าปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

  2.	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	/	รายงานประจ�าปี	2564	(56-1	One	Report)	ในรูปแบบ	QR	code

  3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

  4.		หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 5.	 สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	 ชาญอิสสระ	 ดีเวล็อปเมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ครั้งที่	 2	 (CI-W2)	 ที่เสนอขายให้แก่ 

   ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

  6. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย

	 	 7.		สรุปสาระส�าคัญของข้อก�าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท	ชาญอิสสระ	ดีเวล็อปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 8.	 แบบรายงานการเพิ่มทุน	(F53-4)	และข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

	 	 9.	 สารสนเทศการเพิ่มทุน

	 	 10.	วิธีการเข้าร่วมประชุม	วิธีการมอบฉันทะ	การลงทะเบียน	และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 11.	ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

12.	หนังสือมอบฉันทะ	แบบ	ข.	

13.	คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์

14. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

	 	 15.	แบบขอรับแบบแสดงข้อมูลประจ�าปี	/	รายงานประจ�าปี	2564	(56-1	One	Report)

	 ตามทีค่ณะกรรมการของบริษัท	ชาญอสิสระ	ดเีวลอ็ปเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)	(“บริษัท”)	จะจัดให้มกีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ประจ�าปี	2565	ของบรษิทั	ในวนัที	่27	เมษายน	2565	 

เวลา	14.00	นาฬิกา	 ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น	 (E-Meeting)	ถ่ายทอดสดจาก	ชั้น	 21	อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์	 2	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	 แขวงบางกะปิ	 เขตห้วยขวาง	

กรุงเทพมหานคร	ภายใต้พระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2563 

 

	 ส�าหรับการก�าหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565	บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท	เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า	 

ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2564	ถึงวันที่	14	มกราคม	2565	โดยเมื่อครบก�าหนดแล้ว	ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท	จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท	

ดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1:  เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

วาระที่ 2:  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

  วตัถปุระสงค์และเหตผุล	บริษัท	ชาญอสิสระ	ดเีวลอ็ปเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้จดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี	2564	เมือ่วนัที	่27	เมษายน	2564	ซึง่บริษัทได้จัดท�ารายงานการ 

	 	 ประชมุแล้วเสร็จภายใน	14	วนันบัแต่วนัประชมุ	และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนดแล้ว	รวมทัง้ได้เผยแพร่ 

	 บนเว็บไซต์ของบริษัท	รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	1

  ความเหน็คณะกรรมการ	เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้	ประจ�าปี	2564	เมือ่วนัที	่27	เมษายน	2564	ซึง่คณะกรรมการเหน็ว่าได้มกีาร 

	 	 บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

  การลงมติ	กฎหมายบัญญัติว่า	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3:  พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี (56-1 One Report) และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564

  วัตถปุระสงค์และเหตผุล	คณะกรรมการได้สรุปผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมา	และการเปล่ียนแปลงทีส่�าคญัซึง่เกดิขึน้ในรอบปี	2564	ดงัรายละเอยีดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย	2	 

	 	 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	/	รายงานประจ�าปี	(56-1	One	Report)	ในรูปแบบ	QR	Code)

  ความเห็นคณะกรรมการ	เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับทราบแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	/	รายงานประจ�าปี	(56-1	One	Report)	และรายงานของคณะกรรมการเก่ียว 

  กับผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2564

  การลงมติ	วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ	จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4:  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ�าปี 2564 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ 

  จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

  วัตถุประสงค์และเหตุผล	งบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัท	ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	ได้ผ่านการตรวจสอบ 

	 	 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด	และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ	ในการประชุมคร้ังที	่1/2565	เมือ่วันที	่24	กมุภาพนัธ์	2565	ได้สอบทานรายงานผลการด�าเนนิงานของบรษิทัและบริษัทย่อย	ประจ�าปี	2564	 

	 	 แล้ว	มีความเหน็ว่ารายงานดงักล่าวมคีวามถกูต้อง	ชดัเจน	ครอบคลมุเนือ้หาสาระส�าคญัครบถ้วน	และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร 

	 	 ขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชส้ิีนสุดวนัที	่31	ธนัวาคม	2564	ตามทีผู้่สอบบญัชีน�าเสนอ	มคีวามเหน็ว่าถกูต้องและเชือ่ถอืได้	รวมถงึเปิดเผย 

	 	 ข้อมูลอย่างเพียงพอ

 ความเห็นคณะกรรมการ	เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้อนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทประจ�าปี	2564 ส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชส้ิีนสุด  

	 	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564		ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบริษัท		ดลีอยท์	ทูช้	โธมทัส	ุไชยยศ	สอบบญัช	ีจ�ากดั	และได้รบัการพจิารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

	 	 ตรวจสอบแล้วเช่นเดยีวกนั	โดยมรีายละเอียดตามทีป่รากฏอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	/	รายงานประจ�าปี	2564	 

	 	 (56-1	One	Report)	2564	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	2.	 

  งบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ�าปี 2564 โดยสรุป 

ฐานะทางการเงิน 2564 2563

สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท) 10,119 10,805

หนี้สินรวม	(ล้านบาท) 7,797 8,367

ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท) 2,402 2,438

ผลการด�าเนินงาน

รายได้จากการขาย	และบริการ	(ล้านบาท) 1,917 1,243

รายได้รวม	(ล้านบาท) 2,299 1,429

ก�าไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) (45) (328)

ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (0.042) (0.31)

  การลงมติ	กฎหมายบัญญัติว่า	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5:  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรก�าไรเป็นทุนส�ารอง ส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564

  วัตถุประสงค์และเหตุผล	ตามกฎหมาย	หากบรษัิทมกี�าไรจากการด�าเนนิงานและไม่มขีาดทนุสะสม	บรษิทั	(โดยการอนมุตัขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้)	สามารถท�าการจ่ายเงนิปันผลจากผล 

	 	 ก�าไรจากการด�าเนนิงานให้แก่ผูถ้อืหุน้ได้	และบรษิทัจะต้องท�าการจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสทุธปิระจ�าปี	(หกัด้วยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา	 

	 	 (ถ้ามี))	เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย

	 	 เนือ่งจากบริษัทมคีวามจ�าเป็นต้องใช้เงินทนุหมนุเวยีน	จงึเสนอให้อนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี	2564	และอนมุติัจดัสรรก�าไรสทุธจิากผลการด�าเนนิงานประจ�าปี	2564	จ�านวน	 

	 	 5,742,025	บาท	(คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	2564)	เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย

  ความเห็นคณะกรรมการ	เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ให้อนมุตักิารงดจ่ายเงินปันผล	และอนมุตักิารจัดสรรก�าไรเป็นทนุส�ารอง	ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานประจ�าปี	2564	จ�านวน	 

  5,742,025	บาท	(คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	2564)	เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย

  การลงมติ	กฎหมายบัญญัติว่า	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6:  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าด�ารงต�าแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงก�าหนดพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

  วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	(รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ)	และข้อบงัคบัของบรษิทัข้อ	19	ก�าหนดให้กรรมการต้องออกจากต�าแหน่ง 

	 	 ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปีในอตัราหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการทัง้หมด	ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปีครัง้นีม้กีรรมการทีต้่องออกจากต�าแหน่ง 

	 	 ตามวาระจ�านวน	3	คน	ดังนี้

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง จ�านวนปีที่เคยด�ารงต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ จ�านวนครั้งที่จัดประชุมปี 2564

1.นายพิสุทธิ์	เดชะไกศยะ กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ 20 7/7

2.นายวิทิต	รัชชตาตะนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 20 7/7

3.นายพินิจ	พัวพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 20 6/7

	 	 ส�าหรับนายพิสุทธิ	์เดชะไกศยะ	กรรมการอสิระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการตดิต่อกนัเป็นเวลา	20	ปี	(นบัถงึเดอืนการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	 

  2565) และหากได้รับต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อเนื่องจ�านวน 23 ปี 

	 	 ส�าหรับ	นายวทิติ	รชัชตาตะนนัท์	กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ	ท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการตดิต่อกนัเป็นเวลา	20	ปี	(นบัถึงเดอืนการจัดประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	2565)	 

  และหากได้รับต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อเนื่องจ�านวน 23 ปี

	 	 ส�าหรับ	นายพินจิ	พัวพันธ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	ทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการติดต่อกนัเป็นเวลา	20	ปี	(นบัถงึเดือนการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2565	และ 

  หากได้รับต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อเนื่องจ�านวน 23 ปี

	 	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง	3	ท่าน	คือ	นายพิสุทธิ	์เดชะไกศยะ	นายวิทิต	รัชชตาตะนันท์

	 	 และนายพินจิ	พัวพันธ์	กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทในต�าแหน่งเดิมต่อไปอกีวาระหนึง่	เนือ่งจากท้ัง	3	ท่านได้ปฏบัิตหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี 

	 	 ตลอดมา	โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ	และนิยามของกรรมการอิสระ	ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย	3

	 	 อย่างไรกต็าม	คณะกรรมการบรษิทั	พจิารณาคดัเลอืกโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ซึง่ประชมุเมือ่วนัที	่	24		กมุภาพนัธ์	2565	ตามหลกัเกณฑ์	และ 

	 	 วธิกีารสรรหา	ทีป่รากฏอยูใ่นสิง่ทีส่่งมาด้วย	3	โดยกรรมการทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่ในคร้ังนีไ้ด้ผ่านกระบวนการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริษัทอย่างระมดัระวงั	และรอบครอบ 

	 	 แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทต่อไป	และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า	กรรมการทั้ง	3	ท่าน	ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการบริษัท	และ/ 

	 	 หรือ	กรรมการอิสระนั้น	สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	

	 	 นอกจากนี	้บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นเสนอวาระและเสนอชือ่บคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัที	่1	ตุลาคม	2564	ถึงวนัที	่14	มกราคม	2565	ซึง่ไม่มี 

	 	 ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

  ความเห็นคณะกรรมการ	ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง	 อย่างระมัดระวัง	 และรอบครอบ	 ของคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย	 และไม่รวมกรรมการ 

	 	 ที่ครบก�าหนดออกตามวาระเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พิจารณาแล้ว	 สมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที ่

	 	 ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน	3	ท่าน	ซึง่เป็นผูม้คีวามรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์ทางธรุกจิ	รวมทัง้ค�านงึถงึความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ	(Board	Skill	 

	 	 Matrix)	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง	

  การลงมติ  กฎหมายบัญญัติว่า	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียง

	 	 	 	 	 ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7:  พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2565 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชดุย่อย	ประจ�าปี	2565	ในการประชมุ 

	 	 ครั้งที่	1/2565	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2565	โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน	และองค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ	ดังนี้	

	 	 หลักเกณฑ์การพิจารณา		 1.	 พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ	และการท�างานของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย

        2. ประเภทและขนาดของธุรกิจ	ตลาด	คู่แข่งขันโดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอและจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

	 	 องค์ประกอบค่าตอบแทน	 1.		ค่าตอบแทนรายเดือน

	 	 	 	 	 	 	 	 2.		ค่าตอบแทนรายครั้งของการประชุม

	 	 โดยเปรียบเทยีบค่าตอบแทนในกลุ่มอตุสาหกรรมเดยีวกนั	และกลุม่รายได้ในระดบัเดยีวกนัซึง่สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย	(Thai-IOD)	ได้ส�ารวจไว้เพ่ือประกอบ 

	 	 การพิจารณา	ซึง่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทได้น�าเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชดุย่อย	ประจ�าปี	2565		โดยมรีายละเอียดค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 

	 	 ของประธานกรรมการและกรรมการของบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อยประจ�าป	ี2565		ดังต่อไปนี้

  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 ปี 2563

ค่าตอบแทนรายเดือน
-	ประธานกรรมการ
-	กรรมการ

บาท/เดือน
88,000
38,500

บาท/เดือน
88,000
38,500

บาท/เดือน
88,000
38,500

  ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 ปี 2563

ค่าตอบแทนต่อครั้งการประชุม
-	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
-	กรรมการตรวจสอบ																																				
-	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
-	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
-	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
-	กรรมการบริหารความเสี่ยง						

บาท/ครั้ง
50,000
30,000
20,000
10,000
20,000
10,000

บาท/ครั้ง
50,000
30,000
20,000
10,000
20,000
10,000

บาท/ครั้ง
50,000
30,000
20,000
10,000
20,000
10,000

  ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัต ิ

ก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี	2565

 การลงมติ	กฎหมายบัญญัติว่า	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8:  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีทีไ่ด้รับความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และก�าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ส�าหรบัรอบ 

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

 วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.2535	(รวมทัง้ทีมี่การแก้ไขเพ่ิมเตมิ)	และตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัช	ีซึง่ก�าหนดให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าสอบบญัชขีองบริษัททกุปี	และโดยการ 

คดัเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้พจิารณาแล้วเหน็สมควรแต่งต้ังผูส้อบบญัช	ีบรษิทั	ดลีอยท์	ทูช้	โธมทัส	ุไชยยศ	สอบบญัช	ีจ�ากดั	เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	และ 

บริษัทย่อย	ส�าหรบังบการเงนิปี	2565	เนือ่งจากมมีาตรฐานการท�างานท่ีด	ีมคีวามเชีย่วชาญในการสอบบัญชี	รวมท้ังปฏบัิตหิน้าทีไ่ด้เป็นอย่างด	ีพร้อมท้ังก�าหนดค่าสอบบัญช	ีและ 

ก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชสี�าหรบัรอบระยะเวลาบญัช	ีซึง่สิน้สุด	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2565	โดยก�าหนดให้ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่ดงัต่อไปนี	้เป็นผูท้�าการตรวจสอบและ 

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1) นายวัลลภ	วิไลวรวิทย์	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่6797	 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา	5	ป	ีคือ	ปี	2561-2565) หรือ

2)	 นายชวาลา	เทียนประเสริฐกิจ		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่4301		 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	หรือ

3)	 นางสาวนิสากร	ทรงมณี		 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่5035			 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	หรือ

4)	 นายนันทวัฒน์	ส�ารวญหันต์			 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่7731	 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทัง้นี	้ผูส้อบบญัชีตามรายชือ่ทีเ่สนอมานี	้เป็นผูส้อบบัญชขีองบริษัทและบริษัทย่อย	โดย	ไม่มคีวามสัมพนัธ์หรอืส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอื 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด	จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี	้โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช	ีประจ�าปี	2565		 

เป็นจ�านวนเงิน		4,500,000.-	บาท	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 2565 (ปีที่เสนอ) 2564 2563

ค่าสอบบัญชี (Audit	fee) 1,518,000.- 1,518,000.- 1,498,000.-

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2,982,000.- 2,982,000.- 3,007,000.-

ค่าบริการอื่นๆ	(non-audit	fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

จ�านวนเงินทั้งสิ้น 4,500,000.- 4,500,000.- 4,505,000.-

จ�านวนบริษัท 9 9 9

 ความเห็นคณะกรรมการ	 เหน็สมควรแต่งตัง้ผูส้อบบญัช	ีบรษิทั	ดลีอยท์	ทูช้	โธมทัส	ุไชยยศ	สอบบญัช	ีจ�ากดั	เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษิทัและบริษัทย่อย	ส�าหรบังบการเงินปี	2565	 

โดยอนุมัติให้นายวัลลภ	 วิไลวรวิทย์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 6797	 นายชวาลา	 เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือนางสาวนิสากร ทรงมณี  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่5035	หรือ	นายนันทวัฒน	์ส�ารวญหันต	์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่7731	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท�าการ 

ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัท	และอนุมัตใิห้ก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชขีองบริษัท	และบรษัิทย่อย	ประจ�าปี	2565	เป็นจ�านวนเงนิ	4,500,000.-	บาท

 การลงมติ	กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียง	ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9:  พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ�าหน่าย

วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	(และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ)	บรษิทัจะต้องลดทุนจดทะเบยีนโดยยกเลกิหุน้สามญัทีย่งัไม่ได้ 

	 	 จ�าหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจ�านวนอื่น

 ความเห็นคณะกรรมการ	เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้อนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบริษัท	จากจ�านวน	1,386,574,624 บาท เป็น 1,066,595,865 บาท โดยการยกเลิกหุน้

สามญัทีย่งัไม่ได้จ�าหน่ายจ�านวน	319,978,759	หุ้น	มลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ	1	บาท	ซึง่แบ่งออกเป็น	(1)	หุ้นเพิม่ทนุแบบมอบอ�านาจท่ัวไปให้กบัผู้ถอืหุน้เดมิตามสัดส่วนการถอืหุน้	 

	 	 (Right	Offering)	ซึง่ยงัไม่ได้มกีารจัดสรร	จ�านวน	213,319,173	หุน้	(2)	หุ้นเพิม่ทุนแบบมอบอ�านาจท่ัวไปให้กบับคุคลในวงจ�ากัด	(Private	Placement)	ซึง่ยังไม่ได้มกีารจัดสรร	 

จ�านวน 106,659,586 หุน้ รวมเป็นหุน้ทีย่งัไม่ได้จัดสรรจ�านวน 319,978,759	หุน้	มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	1	บาท	และ	การลดทุนดงักล่าวมคีวามเหมาะสม	ไม่ส่งผลกะทบต่อบริษัทฯ	 

หรือ	สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท	

 การลงมติ	กฎหมายบญัญตัว่ิา	วาระนีต้อ้งผ่านมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสิีทธอิอกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10: พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ�าหน่าย

 วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย	บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ	4.	ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยัง

ไม่ได้จ�าหน่าย

 ความเห็นคณะกรรมการ	เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตักิารแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสือบริคณห์สนธขิองบริษัท	ข้อ	4.	เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบยีนโดยการ 

 ตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ�าหน่าย

00 วันที่      พ.ศ. 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564

ของ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 5 เมษายน 2564
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย	 1.	สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ประจำาปี 2563 ประชุมเมื่อ

วันที่ 28 เมษายน 2563
2.	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2563 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR code
3.	ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	 	 4. หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5.	แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
6. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย

	 	 7. วิธีการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8.	ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
10.คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
11.แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
12.แบบขอรับ แบบแสดงข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2563 (56-1 One Report)

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 ของบริษัท
ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (E-Meeting) ถ่ายทอดสดจาก ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์
2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ภายใต้พระราชกำาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

สำาหรับการกำาหนดระเบยีบวาระการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ ประจำาปี 2564 บริษัทไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษัท เพ่ือเรียนเชิญใหผู้ถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระ
การประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อครบกำาหนดแล้ว ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท
จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2563 ซึ่งบริษัทได้จัดทำารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ความเหน็คณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รับรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาปี 2563 เมือ่วนัที่ 28 เมษายน 2563
ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี (56-1 One Report) และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำาเนิน

งานประจำาปี 2563

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล คณะกรรมการไดส้รปุผลการดำาเนนิงานทีผ่า่นมา และการเปล่ียนแปลงทีส่ำาคญัซึง่เกดิขึน้ในรอบปี 2563 ดงัรายละเอยีด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี (56-1 One Report)
และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2563
การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำาปี 2563 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อม-รายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้สอบทานรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำาปี 2563
แล้ว มีความเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระสำาคัญครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ผู้สอบ
บัญชีนำาเสนอ มีความเห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำาปี 2563
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชย
ยศ สอบบญัชี จำากดั และไดรั้บการพิจารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเชน่เดยีวกนั โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏอยูใ่นงบแสดง
ฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2563 (56-1 One Report) 2563 ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 2. 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำาปี 2563 โดยสรุป 

ฐานะทางการเงิน 2563 2562
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 10,805 8,681
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 8,367 5,732
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 2,438 2,949
ผลการดำาเนินงาน

รายได้จากการขาย และบริการ (ล้านบาท) 1,243 1,405
รายได้รวม (ล้านบาท) 1,429 2,256
กำาไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) (328) 271
กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (0.31) 0.25

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำาไรเป็นทุนสำารอง สำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามกฎหมาย หากบริษัทมีกำาไรจากการดำาเนินงานและไม่มีขาดทุนสะสม บริษัท (โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
สามารถทำาการจ่ายเงินปันผลจากผลกำาไรจากการดำาเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และบริษัทจะต้องทำาการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี (หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)) เป็นทุนสำารองตามกฎหมาย
เนื่องจากผลประกอบการประจำาปี 2563 ของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำานวน 328 ล้านบาทสำาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงต้องงดจ่าย
เงินปันผล และงดการจัดสรรกำาไรเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำาไรเป็นทุนสำารอง สำาหรับผล
การดำาเนินงานประจำาปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน
การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำารงตำาแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำาหนดพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ

19 กำาหนดให้กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีในอัตราหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมด
ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง จำานวนปีที่เคยดำารงตำาแหน่ง จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำานวนครั้งที่จัดประชุม ปี 2563

1. นางศรีวรา อิสสระ
ประธาน
กรรมการ

14 9/9

2. นางลินดา  ประเสริฐสม กรรมการ 19 9/9
3.	นายวรสิทธิ  อิสสระ กรรมการ 6 6/9

สำาหรับนางศรีวรา อิสสระ ประธานกรรมการบริษัท ที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 14 ปี (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำาปี 2564) และหากได้รับตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำานวน 17 ปี
สำาหรับ นางลินดา ประเสริฐสม กรรมการบริษัท ที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 19 ปี (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2564) และหากได้รับตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำานวน 22 ปี
สำาหรับ นายวรสิทธิ อิสสระ กรรมการบริษัท ที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 6 ปี (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2564 และหากได้รับตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำานวน 9 ปี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่ง 3 ท่าน คือ นางศรีวรา อิสสระ นางลิน
ดา ประเสริฐสม และนายวรสิทธิ อิสสระ กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทในตำาแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านได้
ปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะกรรมการของบริษัทเปน็อยา่งดตีลอดมา โดยประวัตขิองกรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ และนยิามของกรรมการอสิระ ปรากฏ
อยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการบริษัทมาจากการคดัเลือกโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่ประชมุเมือ่วนัที่ 22 กมุภาพันธ์ 2564
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ
คณะกรรมการบริษัทอย่างระมัดระวัง และรอบครอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทต่อไป และคณะกรรมการได้
พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ความเหน็คณะกรรมการ ผา่นกระบวนการกล่ันกรอง อยา่งระมดัระวงั และรอบครอบ ของคณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สีย
และไม่รวมกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พิจารณาแล้ว สมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ทางธุรกิจ รวมทั้งคำานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป
อีกวาระหนึ่ง
การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำาปี 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดพิ้จารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย
ประจำาปี 2564 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และองค์ประกอบ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดังนี้
หลักเกณฑ์การพิจารณา	 1.	 พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการทำางานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

2. ประเภทและขนาดของธุรกิจ ตลาด คู่แข่งขันโดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอและ
จูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

องค์ประกอบค่าตอบแทน 1.	 ค่าตอบแทนรายเดือน
2. ค่าตอบแทนรายครั้งของการประชุม

โดยเปรยีบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอตุสาหกรรมเดยีวกนั และกลุ่มรายไดใ้นระดบัเดยีวกนัซึง่สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
ได้สำารวจไว้เพ่ือประกอบการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้นำาเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประจำาปี 2563 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของประธานกรรมการและกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำาปี 2564 ดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 ปี 2562

ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

บาท/เดือน
88,000
38,500

บาท/เดือน
88,000
38,500

บาท/เดือน
88,000
38,500

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 ปี 2562

ค่าตอบแทนต่อครั้งการประชุม
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

บาท/ครั้ง
50,000
30,000
20,000
10,000
20,000
10,000

บาท/ครั้ง
50,000
30,000
20,000
10,000
20,000
10,000

บาท/ครั้ง
50,000
30,000
20,000
10,000
20,000
10,000

หมายเหตุ
ดว้ยการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำาใหผ้ลประกอบการของบริษัทฯ ไดรั้บผลกระทบ คณะกรรมการบริษัทจึงไดเ้สนอใหป้รับ
อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

สำาหรับเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 โดยปรับลดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ใน
อัตราร้อยละ 100 ของอัตราที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563
สำาหรบัเดือน สงิหาคม - ธนัวาคม 2563 ปรับลดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย ในอตัราร้อยละ 50
ของอัตราที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563
สำาหรบัเดือน มกราคม – มีนาคม 2564 ปรับลดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย ในอัตรารอ้ยละ 50
ของอัตราที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำาปี 2564
การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำาหนดค่าตอบแทน

ของผู้สอบบัญชี สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อกำาหนดของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้
สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำาหรับงบการเงินปี 2564 เนื่องจาก
มีมาตรฐานการทำางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งกำาหนดค่าสอบบัญชี และกำาหนดค่า
ตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำาหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้
เป็นผู้ทำาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
1)	นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี คือ ปี 2561-2564) หรือ
2)	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3)	นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
4)	นายนันทวัฒน์ สำารวญหันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

56 วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 1.	 สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ประจำาปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

2. รายงานประจำาปี 2562 ในรูปแบบ QR code

3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

4. หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

5.	 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

6. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย

7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

8.	 ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

11.    แบบขอรับหนังสือรายงานประจำาปี 2563

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563 ของบริษัท

ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สำาหรับการกำาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม

ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 โดยเมื่อครบกำาหนดแล้ว ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะ

กรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ซึง่บริษัทได้จดัทำารายงานการประชมุแล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุ และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง

พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

การลงมติ กฎหมายบญัญตัว่ิา วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบรายงานประจำาปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้สรุปผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่ง

ที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำาปี ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำาปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2562

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำาปี 2562 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจ

สอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563ได้สอบทานรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำาปี

2562 แล้ว มคีวามเหน็ว่ารายงานดงักล่าวมคีวามถกูต้อง ชดัเจน ครอบคลุมเนือ้หาสาระสำาคญัครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสำาหรับรอบระยะเวลาบญัชส้ิีนสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม

2562 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำาเสนอ มีความเห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกำาไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษทัประจำาปี 2562 สำาหรับรอบระยะ

เวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ

บญัชี จำากดั และได้รับการพิจารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเช่นเดยีวกนั โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏอยูใ่นงบแสดง

ฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรายงานประจำาปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำาปี 2562 โดยสรุป ดังนี้

ฐานะทางการเงิน 2562 2561

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 8,681 7,767

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 5,732 4,968

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 2,949 2,798

ผลการดำาเนินงาน

รายได้จากการขาย และบริการ (ล้านบาท) 1,405 2,848

รายได้รวม (ล้านบาท) 2,256 3,188

กำาไร/(ขาดทุน) สุทธิ 271 82.41

กำาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.25 0.09*

*ปรับปรุงใหม่

การลงมติ กฎหมายบญัญตัว่ิา วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและงดการจัดสรรกำาไรเป็นทุนสำารอง สำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามกฎหมาย หากบริษัทมีกำาไรจากการดำาเนินงานและไม่มีขาดทุนสะสม บริษัท (โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น) สามารถทำาการ

จ่ายเงินปันผลจากผลกำาไรจากการดำาเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และบริษัทจะต้องทำาการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี (หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)) เป็นทุนสำารองตามกฎหมาย

เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีขาดทุนสุทธิสำาหรับปีจำานวน 50.63 ล้านบาทสำาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำาไร

เป็นทุนสำารองตามกฎหมาย

อย่างไรกต็าม เนือ่งจากบริษัทยงัมกีำาไรสะสมอยูแ่ละเพ่ือเป็นการตอบแทนผูถ้อืหุน้ของบริษัท ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

เห็นสมควรเสนอให้ จ่ายเงินปันผลจากกำาไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0155 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

คิดเป็นเงินปันผลรวมประมาณ 16.53 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำาหนด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

อนมุตักิารจ่ายเงินปันผลสำาหรบัผลการดำาเนนิงานปี 2562 ให้แก่ผู้ถอืหุน้เป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0155 บาท (มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท)

คิดเป็นเงินปันผลรวมประมาณ 16.53 ล้านบาท โดยที่อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำาหนดไว้ของบริษัท

โดยบริษัทกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และกำาหนดจ่ายเงินปันผล

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ 2562 2561 2560

จำานวนหุ้นสามัญจดทะเบียน 1,485,317,667 1,255,499,889 1,225,850,537

จำานวนหุ้นสามัญที่ชำาระเต็มมูลค่าแล้ว 1,066,593,433 1,066,509,514 889,726,608

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 1 1

กำาไร/(ขาดทุนสุทธิ) (ล้านบาท) 270.59 82.41 18.63

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 0.25 0.09* 0.021

เงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี 2560 (บาท/หุ้น)
(จำานวนหุ้น 889,726,608 หุ้น)

- เป็นเงินสด (บาท/หุ้น)
- -

0.03

รายการ 2562 2561 2560

เงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี 2561 (บาท/หุ้น)
จำานวนหุ้น 1,066,509,514 หุ้น)

- เป็นเงินสด (บาท/หุ้น) - 0.032

เงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี 2562 (บาท/หุ้น)
(เสนอที่ประชุมครั้งนี้ จำานวนหุ้น 1,066,593,433 หุ้น)

- เป็นเงินสด (บาท/หุ้น) 0.0155

วันที่จ่ายเงินปันผล 27 พ.ค.63 23 พ.ค.62 24 พ.ค.61

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ (ล้านบาท) 16.53 34.13 26.69

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) จากกำาไรสุทธิ 6.11 41.41* 143.26

*ปรับปรุงใหม่

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563

การลงมติ กฎหมายบญัญตัว่ิา วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำารงตำาแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำาหนดพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำาหนดให้กรรมการ

ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีในอัตราหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง
จำานวนปีที่เคย

ดำารงตำาแหน่ง

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/ 

จำานวนครั้งที่จัดประชุม

ปี 2561

1.นายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

18

5

10/10

2/2

2.นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
(ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

18
9

8/10
1/1

3.นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

18
5

10/10
2/2

สำาหรับนายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 18 ปี (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจำาปี 2563) และหากได้รับตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำานวน 21 ปี

สำาหรับ นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการอิสระที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 18 ปี (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจำาปี 2563) และหากได้รับตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำานวน 21 ปี

สำาหรบั นางธรีาภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการบริษัททีด่ำารงตำาแหน่งกรรมการตดิต่อกนัเป็นเวลา 18 ปี (นบัถงึเดอืนการจัดประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 และหากได้รับตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำานวน 21 ปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่ง 3 ท่าน คือ นายสงกรานต์ อิสสระ

นายประเวศวุฒิ ไรวา และนางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทในตำาแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ กรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา

โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประชุมเมื่อวันที่

17 กุมภาพันธ์ 2563 ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้

ผ่านกระบวนการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริษัทอย่างระมดัระวงั และรอบครอบแล้วว่ามคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบธรุกจิ

ของบริษัทต่อไป และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการ

อิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม

2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ผ่านกระบวนการกล่ันกรอง อย่างระมดัระวงั และรอบครอบ ของคณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการผู้มส่ีวนได้เสียเหน็ชอบเหน็ตาม

ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทีพิ่จารณาแล้ว สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลือกตัง้กรรมการทีต้่องออก

จากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางธุรกิจ กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของ

บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

การลงมติ กฎหมายบญัญตัว่ิา วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำาปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำาปี 2563

ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 และครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีหลักเกณฑ์การ

พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และองค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดังนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณา	 1.	 พิจารณาจากหน้าทีค่วามรับผดิชอบ และการทำางานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย

2. ประเภทและขนาดของธรุกจิ ตลาด คูแ่ข่งขันโดยค่าตอบแทนดงักล่าวต้องอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมเพียง

พอและจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

องค์ประกอบค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนรายเดือน

2. ค่าตอบแทนรายครั้งของการประชุม

โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มรายได้ในระดับเดียวกันซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทยได้สำารวจไว้เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้นำาเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะ

กรรมการชุดย่อย ประจำาปี 2563 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของประธานกรรมการและกรรมการของบริษัท และคณะ

กรรมการชุดย่อยประจำาปี 2563 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 ปี 2561

ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

บาท/เดือน
88,000
38,500

บาท/เดือน
88,000
38,500

บาท/เดือน
88,000
38,500

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ปี2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 ปี 2561

ค่าตอบแทนต่อครั้งการประชุม
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ                                    
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

บาท/ครั้ง
50,000
30,000
20,000
10,000
20,000
10,000

บาท/ครั้ง
50,000
30,000
20,000
10,000
20,000
10,000

บาท/ครั้ง
50,000
30,000
20,000
10,000
20,000
10,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำาปี 2563

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประกาศผลการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2562 ขึน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ซึ่งท่ีประชุมดงักล่าว
ได้ลงมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 1,165,364,813 บาท เป็น
1,485,317,667 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)
จ านวน 319,952,854 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ดงักล่าวข้างต้นต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประกาศ
การจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจาปี 2561 ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั
(มหาชน) เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ได้มมีติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจ านวน 889,726,608 หุ้น
จากผลการด าเนินงาน ประจาปี 2560 โดย จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เงินปันผล
ทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จา่ย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนดโดยจะน าเงินปันผลสว่นท่ีเป็นเงินสดชาระ
ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 

กาหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 (Record Date)
และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2561

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั (มหาชน)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

 
ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน

ของ
บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107545000101
********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศ
การจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจาปี 2561 ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั
(มหาชน) เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ได้มมีติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจ านวน 889,726,608 หุ้น
จากผลการด าเนินงาน ประจาปี 2560 โดย จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เงินปันผล
ทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จา่ย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนดโดยจะน าเงินปันผลสว่นท่ีเป็นเงินสดชาระ
ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 

กาหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 (Record Date)
และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2561

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั (มหาชน)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
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ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ
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(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ
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********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศ
การจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจาปี 2561 ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั
(มหาชน) เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ได้มมีติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจ านวน 889,726,608 หุ้น
จากผลการด าเนินงาน ประจาปี 2560 โดย จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เงินปันผล
ทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จา่ย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนดโดยจะน าเงินปันผลสว่นท่ีเป็นเงินสดชาระ
ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 

กาหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 (Record Date)
และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2561

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั (มหาชน)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 Ö̈§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 Ö̈§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 Ö̈§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565
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“ข้อ	4.	 ทุนจดทะเบียนจ�านวน	 1,066,595,865	 บาท			(หนึ่งพันหกสิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาท)

	 	 แบ่งออกเป็น	 1,066,595,865	 หุ้น				(หนึ่งพันหกสิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น)

	 	 มูลค่าหุ้นละ	 																					1	 บาท		 (หนึ่งบาท)

  โดยแบ่งออกเป็น    

หุ้นสามัญ	 1,066,595,865	 หุ้น				(หนึ่งพันหกสิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น)

	 	 หุ้นบุริมสิทธิ		 					-	 หุ้น	 (	-	หุ้น)

  การลงมติ		กฎหมายบญัญตัว่ิา	วาระนีต้้องผ่านมตอินมัุตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ทีม่าประชมุและมสิีทธอิอกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CI-W2) จ�านวน 266,648,966 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส�าหรับการด�าเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต	 บริษัทจึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย 

	 	 ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	ครั้งที่	2	(ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ครั้งที่	2	หรือ	“CI-W2”)	จ�านวนไม่เกิน	266,648,966	หน่วย	เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น 

  เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

  ความเห็นคณะกรรมการ	เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตักิารออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสิทธ	ิครัง้ที	่2	จ�านวนไม่เกนิ	266,648,966	หน่วย	ให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 

	 	 ของบริษัท	ทีม่ชีือ่อยู	่ณ	วนั	Record	Date	คอืในวนัที	่9	พฤษภาคม	2565	ตามสดัส่วนการถอืหุ้น	(Right	Offering)	โดยไม่คดิมลูค่าในอตัราส่วน	4	หุน้เดมิต่อ	1	หน่วย 

	 	 ใบส�าคญัแสดงสิทธ	ิครัง้ที	่2	(กรณมีเีศษให้ปัดท้ิง)	และก�าหนดราคาใช้สิทธเิท่ากบั	1	บาทต่อหุน้	เว้นแต่จะมีการปรบัสทิธิตามเงือ่นไขการปรับสิทธ ิสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของ 

	 	 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ครั้งที่	2	ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	5	

	 	 ทัง้นี	้โดยมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบรษิทั	และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ	และ/หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมการบริษัท	หรอืกรรมการผูจ้ดัการ	มอบหมาย	มอี�านาจในการก�าหนด 

	 	 รายละเอยีดและเง่ือนไขอืน่	ๆ 	ของใบส�าคญัแสดงสทิธ	ิครัง้ที	่2	เช่น	วนัทีอ่อกใบส�าคญัแสดงสทิธ	ิครัง้ที	่2	รายละเอยีดการเสนอขาย	รวมทัง้มอี�านาจในการด�าเนนิการใด	ๆ 	 

	 	 ทีจ่�าเป็น	และ/หรอืเกีย่วกับการออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธ	ิครัง้ที	่2	ดงักล่าวได้ทกุประการ	ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ�ากดัเพยีงการตดิต่อจดัท�าหรอืส่งมอบซึง่เอกสารต่าง	ๆ 	ทีจ่�าเป็น 

	 	 หรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ครั้งที่	2	การแต่งตั้งผู้รับมอบอ�านาจช่วง	เป็นต้น

  การลงมติ	กฎหมายบัญญัติว่า	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม

  วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อน�าเงินมาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	การขยายโครงการ	และการช�าระคืนหนี้ที่ครบก�าหนด	(Refinancing)		บริษัทจึงมีความประสงค์จะระดมทุน 

	 	 โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม	ในวงเงินไม่เกิน	500	ล้านบาท

  ความเห็นคณะกรรมการ	เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตัใิห้บริษัทท�าการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พ่ิมเตมิได้ในวงเงินไม่เกนิ	500	ล้านบาท	หรอืในสกลุเงินอ่ืน 

	 	 ในอตัราทีเ่ทยีบเท่า	เพือ่ใช้ในการด�าเนนิธรุกจิ	การขยายโครงการ	และช�าระคนืหนีท้ีค่รบก�าหนด(Refinancing)	โดยมอบอ�านาจให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารในการก�าหนดหรอื 

	 	 เปล่ียนแปลงเง่ือนไข	และรายละเอยีดต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละประเภท/แต่ละชนดิในแต่ละคร้ัง	รวมทัง้ให้มอี�านาจในการด�าเนนิการใด	ๆ 	อนัจ�าเป็น	 

	 	 และเกีย่วเนือ่งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้	ๆ 	ให้ส�าเรจ็และเป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด	ซึง่รวมถงึมีอ�านาจในการแต่งต้ังผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู	้ผูจ้ดัจ�าหน่ายและรับประกนัการ 

	 	 จ�าหน่าย	การเข้าท�าและลงนามในสัญญา	Underwriting	Agreement	หรือ	Placement	Agreement	และ/หรือ	สัญญาอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	การจัดท�าและยื่นค�าขอและ 

	 	 เอกสารต่าง	ๆ	กับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น

  ทัง้นี	้วงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กู	้(ซึง่เป็นวงเงินทีใ่ช้แล้วหมดไป)	ของบรษัิทในปัจจุบนัคงเหลืออยูป่ระมาณ	1,500	ล้านบาท	หากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2565	 

	 	 มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติมภายในวงเงินไม่เกิน	500	ล้านบาท	บริษัทจะมีวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นประมาณ	2,000	ล้านบาท

	 	 รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	6

  การลงมติ		กฎหมายบญัญตัว่ิา	วาระนีต้้องผ่านมตอินมัุตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ทีม่าประชมุและมสิีทธอิอกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

  วัตถุประสงค์และเหตุผล	เนือ่งจากบรษัิทมคีวามจ�าเป็นจะต้องหาแหล่งเงินทนุเพ่ือรองรับการลงทนุและพัฒนาโครงการต่าง	ๆ 	เพ่ือช�าระหนีเ้งินกู้ยมื	และ/หรอืหุน้กูข้องบรษัิท	 

	 	 รวมถงึเพ่ือเป็นทนุหมนุเวยีนและเงินส�ารองในการด�าเนนิกจิการของบริษัท	บรษัิทย่อย	และบรษิทัร่วมทนุ	คณะกรรมการบรษิทัจงึเสนอขอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

	 	 การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัท	โดยมมีลูค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน	700,000,000	บาท	(“หุน้กู้แปลงสภาพ”)	ให้แก่ผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจง	2	รายคอื	Advance	 

	 	 Opportunities	 Fund	 (“AO	 Fund”)	 และ	 Advance	 Opportunities	 Fund	 1	 (“AO	 Fund	 1”)	 โดยผู้ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท	 

	 	 สรุปสาระส�าคัญของข้อก�าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	7

   ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทท�าการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน	 700	 ล้านบาท	 

  ตามรายละเอียดข้างต้น

	 	 รวมทัง้เสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตัมิอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือ	กรรมการผูจ้ดัการ	หรอืกรรมการผูม้อี�านาจ	เป็นผูม้อี�านาจในการก�าหนดรายละเอยีด	แก้ไข	 

	 	 หรือด�าเนินการใด	ๆ	อันจ�าเป็น	และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงอ�านาจในการ 

  ด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

	 	 (1)	 ก�าหนดหรือแก้ไขรายละเอยีด	วิธกีาร	และเง่ือนไขอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพตามความเหมาะสม	ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดยีว	 

	 	 	 หรือเสนอขายหลายคราวซึง่รวมถงึแต่ไม่จ�ากดัเพยีงข้อก�าหนดและเงือ่นไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ	วนัทีอ่อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ	มลูค่าทีต่ราไว้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ	ราคาเสนอขาย 

	 	 	 จ�านวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	อัตราดอกเบี้ย	การค�านวณและวิธีการช�าระดอกเบี้ย	ราคาแปลงสภาพ	อัตราแปลงสภาพ	ระยะเวลา 

	 	 	 ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ	 ราคาไถ่ถอน	 ระยะเวลาไถ่ถอน	 วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ	 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ	 หรือการก�าหนดเหตุการณ์ที่บริษัท 

	 	 	 ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ	เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ

	 	 (2)	 	การแต่งตัง้ทีป่รึกษาและบคุคลต่าง	ๆ 	(เช่น	ทีป่รกึษาทางการเงนิ	และทีป่รกึษากฎหมาย)	ทีเ่กีย่วข้องกบัการตดิต่อให้ข้อมลู	การยืน่เอกสารค�าขอ	การขอผ่อนผัน	หลกัฐาน 

	 	 	 กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่เห็นสมควร

	 	 (3)	 เจรจา	ตกลง	เข้าท�า	แก้ไข	เพิม่เตมิ	ลงนามในสญัญา	ค�าขออนญุาต	ค�าขอผ่อนผนั	หลกัฐาน	การเปิดเผยข้อมลู	รายงานผลการขาย	และเอกสารต่าง	ๆ 	ทีจ่�าเป็นและเกีย่วข้อง 

	 	 	 กับการออกและเสนอขาย	และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ	และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	ซึ่งรวมถึง 

	 	 	 การติดต่อ	การยื่น	การแก้ไข	การเพิ่มเติมต่าง	ๆ	ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หน่วยงาน 

	 	 	 ราชการ	และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก	เสนอขาย	การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ	รวมทั้งการน�าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียน 

	 	 	 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 	 (4)		ด�าเนินการอื่นใดอันจ�าเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก	เสนอขาย	และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ	เพื่อให้การด�าเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นส�าเร็จลุล่วง

  การลงมติ	กฎหมายบญัญตัว่ิา	วาระนีต้อ้งผ่านมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสิีทธอิอกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14: พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล	ตามทีบ่ริษัทมคีวามประสงค์จะออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ	ครัง้ที	่2	(CI-W2)	และจะออกหุน้กูแ้ปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทนุ 

	 	 โดยเฉพาะเจาะจง	ในวาระทีผ่่านมา	บรษิทัจงึจะต้องเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบริษัทจากจ�านวน	1,066,595,865	บาท	เป็นจ�านวน	1,589,286,363	บาท	โดยการออกหุน้สามัญใหม่จ�านวน	 

	 	 522,690,498		หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

  ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ�านวน	1,066,595,865	บาท เป็นจ�านวน 1,589,286,363 บาท  

	 	 โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน	522,690,498		หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	โดย	การเพิ่มทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม	จึงเห็นควรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

 	 โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อบริษัท	 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	 และอื่น	 ๆ	 ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน	 (F53-4)	 และสารสนเทศการเพ่ิมทุน	 

	 	 (สิ่งที่ส่งมาด้วย	8-9)

  การลงมติ		กฎหมายบญัญตัว่ิา	วาระนีต้้องผ่านมตอินมัุตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ทีม่าประชมุและมสิีทธอิอกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

  วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย	บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท	ข้อที่	4.	ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่	14	ข้างต้น

  ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท	ข้อ	4.	เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ	4.	 ทุนจดทะเบียนจ�านวน	 1,589,286,363	 บาท			(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบสามบาท)

	 	 แบ่งออกเป็น	 1,589,286,363	 หุ้น				(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบสามหุ้น)

	 	 มูลค่าหุ้นละ	 																					1	 บาท		 (หนึ่งบาท)

  โดยแบ่งออกเป็น   

	 	 หุ้นสามัญ	 1,589,286,363	 หุ้น				(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบสามหุ้น)

  หุ้นบุริมสิทธิ																							-	 หุ้น	 (	-	หุ้น)

  การลงมติ		กฎหมายบญัญตัว่ิา	วาระนีต้้องผ่านมตอินมัุตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ทีม่าประชมุและมสิีทธอิอกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

  วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย	บรษัิทจะต้องพจิารณาอนมัุตกิารจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ�านวน	522,690,498		หุน้	มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	1	บาท	เพ่ือรองรบั 

	 	 การใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งที่	2	(CI-W2)	และการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	

  ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการ	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวนไม่เกิน	522,690,498		หุ้น		โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 	 (1)	 จัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ�านวนไม่เกนิ	266,648,966	หุน้	(หรอืเท่ากบัร้อยละ	25.00	ของทนุจดทะเบยีนช�าระแล้วของบรษิทัในปัจจบุนั)		เพือ่รองรบัการใช้สทิธิตามใบส�าคญั 

	 	 	 แสดงสิทธ	ิCI-W2	จ�านวน	266,648,966	หน่วย	ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิมตามสัดส่วนการถอืหุน้	ในอตัราส่วนการจดัสรร	4	หุน้สามญัเดมิ	ต่อ	1	หน่วยใบส�าคญัแสดงสทิธิ	 

	 	 	 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)	

  (2)		จัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ�านวนไม่เกนิ	256,041,532	หุน้	(หรอืเท่ากบัร้อยละ	24.01	ของทนุจดทะเบียนช�าระแล้วของบรษัิทในปัจจบุนั)	เพ่ือรองรบัการใช้สิทธแิปลงสภาพ 

	 	 	 ของหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ	AO	Fund	และ/หรือ	AO	Fund	1	

	 นอกจากนี	้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริษัท	และ/หรือกรรมการผู้มีอ�านาจของบริษัท	และ/ 

	 	 หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	และ/หรือบุคคลที่	คณะกรรมการบริษัท	และ/หรือกรรมการผู้มีอ�านาจของบริษัท	และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 	 และกรรมการผู้จัดการมอบหมาย	มีอ�านาจด�าเนินการใด	ๆ	ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 ก�าหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จ�าเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	

	 	 (2)	 แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	และเข้าท�ารายการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	ทั้งนี้	ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม 

	 	 	 คณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

	 	 (3)	 ด�าเนนิการใด	ๆ 	อนัจ�าเป็นสมควรและเก่ียวข้องกับหรือมคีวามจ�าเป็นต่อการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุซึง่	รวมถึงการเจรจา	เข้าท�า	ลงนาม	และ/หรอืแก้ไขเพ่ิมเติมแบบค�าขอ	และ/ 

	 	 	 หรือเอกสารใด	ๆ 	ทีจ่�าเป็นต่อหรอืเกีย่วข้องกับ	การออก	เสนอขาย	หรอืจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ	และการยืน่แบบค�าขอทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุต่อหน่วยงาน 

	 	 	 ที่เกี่ยวข้อง	การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์	และ/หรือการน�าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 

	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และการแต่งต้ังที่ปรึกษาทางการเงิน	 ที่ปรึกษากฎหมาย	 ที่ปรึกษา	 หรือผู้ให้บริการอื่น	 ๆ	 และ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์	 

	 	 	 (หากมีหรือถ้าจ�าเป็น)	

	 	 (4)	 ตดิต่อ	เจรจา	แก้ไขเพิม่เตมิ	ตกลงเข้าลงนาม	หรอืน�าส่งเอกสารทีเ่ก่ียวข้อง	ตราสาร	และ/หรอืสญัญาท่ี	เก่ียวข้องกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท	รวมถึงการแก้ไข 

	 	 	 เพ่ิมเตมิ	สารสนเทศทีเ่กีย่วข้อง	การเปิดเผยข้อมลู	ทีเ่ก่ียวข้อง	และการให้ค�าแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง	ๆ 	กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	และก�าหนดเงือ่นไขรายละเอยีด	ที ่

   เกี่ยวข้องกับการจัดสรร 

	 	 (5)	 ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ กระทรวงพาณิชย์	 และ 

	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และบุคคลหรือ	หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	

	 	 (6)	 กระท�าการอื่นใดที่จ�าเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

	 	 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน	(F53-4)	(สิ่งที่ส่งมาด้วย	8)

  การลงมติ	กฎหมายบัญญัติว่า	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 17: พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ของบริษัท ข้อ3

  วัตถุประสงค์และเหตุผล	เนือ่งด้วยบริษัทได้มนีโยบายขยายธรุกจิเพ่ิมเตมิ	เพือ่รองรบัธรุกิจของบริษัททีจ่ะด�าเนนิการเพิม่เติมในอนาคต	บรษิทัมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องแก้ไข 

	 	 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

  ความเห็นคณะกรรมการ	เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตัแิก้ไขเพ่ิมเตมิวตัถปุระสงค์ของบริษัท	และแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบริคณห์ของบริษัท	ข้อ	3	เพือ่ให้สอดคล้องกับ 

	 	 การขยายธุรกิจเพิ่มเติมของบริษัทในอนาคต	โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีกจ�านวน	8	ข้อ	คือ	ข้อ	36	ถึงข้อ	43	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	

	 	 “ข้อ	36	ผลิต	น�าเข้า	ส่งออก	และจ�าหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ	และชา	รวมทั้ง	สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทุก

ประเภท”

	 	 “ข้อ	37		ประกอบกจิการผลิตโดยการปลูก	ผลิตท่ีมใิช่การปลูก	น�าเข้า	ส่งออก	จ�าหน่าย	และมไีว้ในครอบครองซึง่กญัชา	กญัชง	พชืกระท่อม	พชืสมนุไพร	และวตัถหุรือสารต่างๆ	 

	 	 ทีม่อียูใ่นพืชกญัชา	พืชกญัชง	พืชกระท่อม	พชืสมนุไพร	และ/หรอื	พชือืน่ๆ	ทีอ่ยูใ่นสกลุเดยีวกนักบัพืชดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว	เพือ่ประโยชน์ในทางการแพทย์	การศกึษา	วเิคราะห์	วจิยั	 

	 	 หรือปรับปรุงพันธุ	์การผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง	และเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม	(เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)”

	 	 “ข้อ	38	 ประกอบกจิการน�าเข้า	ส่งออก	และ/หรอื	จ�าหน่าย	ซึง่เมล็ดพันธุ	์เมล็ดพนัธุรั์บรอง	ล�าต้นสด	ใบ	หรอืส่วนอืน่ๆ	ของ	กญัชา	กญัชง	พชืกระท่อม	พชืสมนุไพร	และ/หรอื	 

	 	 พืชอืน่ๆ	ทีอ่ยูใ่นสกลุเดียวกนักบัพืชดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว	สารสกดัรวมถงึกากหรอืเศษทีเ่หลือจากการสกดั	กญัชา	กญัชง	พชืกระท่อม	พชืสมนุไพร	และ/หรอื	พชือืน่ๆ	ทีอ่ยู่ 

	 	 ในสกุลเดียวกันกับพืชดังที่ได้กล่าวมาแล้ว	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	(เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)”

	 	 “ข้อ	39	 ประกอบกจิการน�าเข้า	ส่งออก	และ/หรอื	จ�าหน่าย	ซึง่ผลิตผล	และ/หรอื	ผลิตภณัฑ์ต่างๆ	ท่ีได้จากการผลิต	สกัด	แปรสภาพ	กัญชา	กัญชง	พืชกระท่อม	พืชสมนุไพร	 

	 	 และ/หรือ	พืชอื่นๆ	ที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับพืชดังที่ได้กล่าวมาแล้ว	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

	 	 “ข้อ	40	 ประกอบกจิการให้ค�าปรกึษาและให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการผลิต	น�าเข้า	ส่งออก	จ�าหน่าย	กญัชา	กญัชง	พชืกระท่อม	พชืสมนุไพร	และ/หรอื	พชือืน่ๆ	ทีอ่ยูใ่นสกลุเดียวกนั 

	 	 กับพืชดังที่ได้กล่าวมาแล้ว”

	 	 “ข้อ	41	 ยื่นค�าขอและถือใบอนุญาตต่างๆ	รวมทั้งด�าเนินการจดทะเบียนใดๆ	ซึ่งจ�าเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือการด�าเนินกิจการของบริษัท”

	 	 “ข้อ	42	 ลงทนุโดยการถอืหุน้	หรอืเข้าเป็นหุน้ส่วน	หรอืเข้าร่วมในโครงการเพ่ือการศกึษา	วเิคราะห์	วจิยั	หรอืปรบัปรงุพันธุ	์การผลติเมล็ดพันธุ	์ในหรอืกบันติบิคุคล	กองทนุ	องค์กร	 

	 	 หรือหน่วยงานต่างๆ	ทัง้ภาครฐัและเอกชน	ตลอดจนเข้าร่วมเป็นสมาชกิของวสิาหกจิชมุชนใดๆ	ซึง่จดทะเบยีนตามกฎหมาย	และ/หรอื	สหกรณ์การเกษตรซึง่จดทะเบยีนตามกฎหมาย	 

	 	 ซึง่ด�าเนนิการภายใต้ความร่วมมอืและก�ากบัดแูลของหน่วยงานของรัฐ	เพือ่กิจการอนัเกีย่วกบักญัชา	กัญชง	พชืกระท่อม	พชืสมนุไพร	และ/หรอื	พชือืน่ๆ	ท่ีอยู่ในสกลุเดยีวกนั 

	 	 กับพืชดังที่ได้กล่าวมาแล้ว”

	 	 “ข้อ	43	 ประกอบกจิการค้า	ข้าว	ผลติภณัฑ์ข้าว	มนัส�าปะหลัง	ผลิตภณัฑ์มนัส�าปะหลัง	ข้าวโพด	งา	ถัว่	พรกิไทย	ปอ	นุน่	ฝ้าย	ครัง่	ละหุ่ง	ไม้	ยาง	ผกั	ผลไม้	ของป่า	สมนุไพร	 

	 	 หนังสัตว์	เขาสัตว์	สัตว์มีชีวิต	เนื้อสัตว์ช�าแหละ	น�้าตาล	อาหารสัตว์	และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด”

  และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย	บรษิทัจงึจ�าเป็นต้องแก้ไขหนงัสอืบรคิณห์สนธขิองบริษัท	ข้อ	3.	ให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิม่เตมิวตัถปุระสงค์ข้างต้น	โดยให้ใช้ข้อความดงัต่อไปนีแ้ทน

	 	 “ข้อ	3.	วัตถุประสงค์ของบริษัท	มีจ�านวน	43	ข้อ	รายละเอียดตามแบบ	บมจ.	002	ที่แนบ”

  นอกจากนี	้ทีป่ระชมุคณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้พิจารณาอนมุตัมิอบอ�านาจให้กรรมการผู้มอี�านาจของบริษทั		หรอืบคุคลทีไ่ด้รับการมอบหมายจากกรรมการ 

	 	 ผู้มีอ�านาจของบริษัท	มีอ�านาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์รวมถึงการแก้ไข	เพิ่มเติม	เปลี่ยนแปลงถ้อยค�าได้ตามความจ�าเป็น 

	 	 และเหมาะสม	เพื่อให้เป็นไปตามค�าสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้างต้นกับกระทรวงพาณิชย์

  การลงมติ		กฎหมายบญัญัตว่ิา	วาระนีต้้องผ่านมตอินมัุตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ทีม่าประชมุและมสิีทธอิอกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 18: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 วาระนี้ก�าหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย	เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง	ๆ	ดังนั้น	จะไม่มีการน�าเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัต	ิและไม่มีการลงมติ

ใดๆ	ในวาระนี้

	 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน	เวลา	และวิธีการตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

	 อนึ่ง	ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	เป็นผู้รับมอบฉันทะ	โดยกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุม	และหนังสือมอบฉันทะ	แบบ	ข.	(ส่งที่ส่งมาด้วย	12)	และ

ส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัทฯ	ภายในวันที่	23	เมษายน	2565

	 หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	สามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท	เพื่อเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

	 นายประเวศวุฒิ	ไรวา	 ต�าแหน่ง	กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

	 (ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	11)และส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัท	ภายในวันที	่ 23	

เมษายน 2565

 

	 ทั้งนี	้เพื่อให้จ�านวนหุ้นและจ�านวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	และข้อบังคับของบริษัท	ในการประชุม

สามัญประจ�าปีต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	(ถ้ามี)	มาประชุมไม่น้อยกว่า	25	คน	หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	โดยจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

	 ผู้ถอืหุน้สามารถดหูนงัสือนดัประชมุและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท	(www.charnissara.com) ได้ตัง้แต่วนัที ่25	มนีาคม	2565	และสามารถส่งค�าถามทีต้่องการให้บริษัทชีแ้จง

ในประเดน็ของแต่ละวาระทีน่�าเสนอครัง้นี	้หรอืข้อมลูอืน่ๆ	ของบรษัิท	เป็นการล่วงหน้าผ่าน	E-mail	address:	narakorn@charnissara.com		หรือทางโทรสาร	หมายเลข	02-308-2990

	 อนึ่ง	บริษัทได้ก�าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าป	ี2565	(Record	Date)	ในวันที่	11	มีนาคม	2565

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

 _________________________________

(นางศรีวรา	อิสสระ)

	 ประธานกรรมการ

หมายเหตุ   หากผูถ้อืหุน้มคีวามประสงค์จะขอรับแบบแสดงข้อมลูประจ�าปี	/	รายงานประจ�าปี	(56-1	One	Report)	ของ บริษัท	กรณุากรอกรายละเอยีดใน	“ขอรบัแบบแสดงข้อมลูประจ�าปี	/	

   รายงานประจ�าปี	(56-1	One	Report)”	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	15

ส�าเนาเรียน	 นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัด	กระทรวงพาณิชย์

  นายทะเบียน	(บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด)

00 วันที่      พ.ศ. 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564

ของ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 5 เมษายน 2564
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย	 1.	สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ประจำาปี 2563 ประชุมเมื่อ

วันที่ 28 เมษายน 2563
2.	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2563 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR code
3.	ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	 	 4. หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5.	แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
6. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย

	 	 7. วิธีการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8.	ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
10.คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
11.แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
12.แบบขอรับ แบบแสดงข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2563 (56-1 One Report)

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 ของบริษัท
ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (E-Meeting) ถ่ายทอดสดจาก ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์
2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ภายใต้พระราชกำาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

สำาหรับการกำาหนดระเบยีบวาระการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ ประจำาปี 2564 บริษัทไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษัท เพ่ือเรียนเชิญใหผู้ถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระ
การประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อครบกำาหนดแล้ว ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท
จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2563 ซึ่งบริษัทได้จัดทำารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ความเหน็คณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รับรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาปี 2563 เมือ่วนัที่ 28 เมษายน 2563
ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี (56-1 One Report) และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำาเนิน

งานประจำาปี 2563

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล คณะกรรมการไดส้รปุผลการดำาเนนิงานทีผ่า่นมา และการเปล่ียนแปลงทีส่ำาคญัซึง่เกดิขึน้ในรอบปี 2563 ดงัรายละเอยีด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี (56-1 One Report)
และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2563
การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำาปี 2563 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อม-รายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้สอบทานรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำาปี 2563
แล้ว มีความเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระสำาคัญครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ผู้สอบ
บัญชีนำาเสนอ มีความเห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำาปี 2563
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชย
ยศ สอบบญัชี จำากดั และไดรั้บการพิจารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเชน่เดยีวกนั โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏอยูใ่นงบแสดง
ฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2563 (56-1 One Report) 2563 ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 2. 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำาปี 2563 โดยสรุป 

ฐานะทางการเงิน 2563 2562
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 10,805 8,681
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 8,367 5,732
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 2,438 2,949
ผลการดำาเนินงาน

รายได้จากการขาย และบริการ (ล้านบาท) 1,243 1,405
รายได้รวม (ล้านบาท) 1,429 2,256
กำาไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) (328) 271
กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (0.31) 0.25

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำาไรเป็นทุนสำารอง สำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามกฎหมาย หากบริษัทมีกำาไรจากการดำาเนินงานและไม่มีขาดทุนสะสม บริษัท (โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
สามารถทำาการจ่ายเงินปันผลจากผลกำาไรจากการดำาเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และบริษัทจะต้องทำาการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี (หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)) เป็นทุนสำารองตามกฎหมาย
เนื่องจากผลประกอบการประจำาปี 2563 ของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำานวน 328 ล้านบาทสำาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงต้องงดจ่าย
เงินปันผล และงดการจัดสรรกำาไรเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำาไรเป็นทุนสำารอง สำาหรับผล
การดำาเนินงานประจำาปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน
การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำารงตำาแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำาหนดพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ

19 กำาหนดให้กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีในอัตราหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมด
ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง จำานวนปีที่เคยดำารงตำาแหน่ง จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำานวนครั้งที่จัดประชุม ปี 2563

1. นางศรีวรา อิสสระ
ประธาน
กรรมการ

14 9/9

2. นางลินดา  ประเสริฐสม กรรมการ 19 9/9
3.	นายวรสิทธิ  อิสสระ กรรมการ 6 6/9

สำาหรับนางศรีวรา อิสสระ ประธานกรรมการบริษัท ที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 14 ปี (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำาปี 2564) และหากได้รับตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำานวน 17 ปี
สำาหรับ นางลินดา ประเสริฐสม กรรมการบริษัท ที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 19 ปี (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2564) และหากได้รับตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำานวน 22 ปี
สำาหรับ นายวรสิทธิ อิสสระ กรรมการบริษัท ที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 6 ปี (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2564 และหากได้รับตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำานวน 9 ปี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่ง 3 ท่าน คือ นางศรีวรา อิสสระ นางลิน
ดา ประเสริฐสม และนายวรสิทธิ อิสสระ กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทในตำาแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านได้
ปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะกรรมการของบริษัทเปน็อยา่งดตีลอดมา โดยประวัตขิองกรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ และนยิามของกรรมการอสิระ ปรากฏ
อยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการบริษัทมาจากการคดัเลือกโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่ประชมุเมือ่วนัที่ 22 กมุภาพันธ์ 2564
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ
คณะกรรมการบริษัทอย่างระมัดระวัง และรอบครอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทต่อไป และคณะกรรมการได้
พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ความเหน็คณะกรรมการ ผา่นกระบวนการกล่ันกรอง อยา่งระมดัระวงั และรอบครอบ ของคณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สีย
และไม่รวมกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พิจารณาแล้ว สมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ทางธุรกิจ รวมทั้งคำานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป
อีกวาระหนึ่ง
การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำาปี 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดพิ้จารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย
ประจำาปี 2564 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และองค์ประกอบ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดังนี้
หลักเกณฑ์การพิจารณา	 1.	 พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการทำางานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

2. ประเภทและขนาดของธุรกิจ ตลาด คู่แข่งขันโดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอและ
จูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

องค์ประกอบค่าตอบแทน 1.	 ค่าตอบแทนรายเดือน
2. ค่าตอบแทนรายครั้งของการประชุม

โดยเปรยีบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอตุสาหกรรมเดยีวกนั และกลุ่มรายไดใ้นระดบัเดยีวกนัซึง่สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
ได้สำารวจไว้เพ่ือประกอบการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้นำาเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประจำาปี 2563 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของประธานกรรมการและกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำาปี 2564 ดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 ปี 2562

ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

บาท/เดือน
88,000
38,500

บาท/เดือน
88,000
38,500

บาท/เดือน
88,000
38,500

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 ปี 2562

ค่าตอบแทนต่อครั้งการประชุม
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

บาท/ครั้ง
50,000
30,000
20,000
10,000
20,000
10,000

บาท/ครั้ง
50,000
30,000
20,000
10,000
20,000
10,000

บาท/ครั้ง
50,000
30,000
20,000
10,000
20,000
10,000

หมายเหตุ
ดว้ยการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำาใหผ้ลประกอบการของบริษัทฯ ไดรั้บผลกระทบ คณะกรรมการบริษัทจึงไดเ้สนอใหป้รับ
อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

สำาหรับเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 โดยปรับลดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ใน
อัตราร้อยละ 100 ของอัตราที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563
สำาหรบัเดือน สงิหาคม - ธนัวาคม 2563 ปรับลดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย ในอตัราร้อยละ 50
ของอัตราที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563
สำาหรบัเดือน มกราคม – มีนาคม 2564 ปรับลดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย ในอัตรารอ้ยละ 50
ของอัตราที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำาปี 2564
การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำาหนดค่าตอบแทน

ของผู้สอบบัญชี สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อกำาหนดของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้
สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำาหรับงบการเงินปี 2564 เนื่องจาก
มีมาตรฐานการทำางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งกำาหนดค่าสอบบัญชี และกำาหนดค่า
ตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำาหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้
เป็นผู้ทำาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
1)	นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี คือ ปี 2561-2564) หรือ
2)	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3)	นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
4)	นายนันทวัฒน์ สำารวญหันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

56 วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 1.	 สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ประจำาปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

2. รายงานประจำาปี 2562 ในรูปแบบ QR code

3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

4. หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

5.	 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

6. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย

7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

8.	 ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

11.    แบบขอรับหนังสือรายงานประจำาปี 2563

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563 ของบริษัท

ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สำาหรับการกำาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม

ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 โดยเมื่อครบกำาหนดแล้ว ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะ

กรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ซึง่บริษัทได้จดัทำารายงานการประชมุแล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุ และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง

พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

การลงมติ กฎหมายบญัญตัว่ิา วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบรายงานประจำาปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้สรุปผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่ง

ที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำาปี ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำาปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2562

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำาปี 2562 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจ

สอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563ได้สอบทานรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำาปี

2562 แล้ว มคีวามเหน็ว่ารายงานดงักล่าวมคีวามถกูต้อง ชดัเจน ครอบคลุมเนือ้หาสาระสำาคญัครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสำาหรับรอบระยะเวลาบญัชส้ิีนสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม

2562 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำาเสนอ มีความเห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกำาไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษทัประจำาปี 2562 สำาหรับรอบระยะ

เวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ

บญัชี จำากดั และได้รับการพิจารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเช่นเดยีวกนั โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏอยูใ่นงบแสดง

ฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรายงานประจำาปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำาปี 2562 โดยสรุป ดังนี้

ฐานะทางการเงิน 2562 2561

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 8,681 7,767

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 5,732 4,968

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 2,949 2,798

ผลการดำาเนินงาน

รายได้จากการขาย และบริการ (ล้านบาท) 1,405 2,848

รายได้รวม (ล้านบาท) 2,256 3,188

กำาไร/(ขาดทุน) สุทธิ 271 82.41

กำาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.25 0.09*

*ปรับปรุงใหม่

การลงมติ กฎหมายบญัญตัว่ิา วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและงดการจัดสรรกำาไรเป็นทุนสำารอง สำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามกฎหมาย หากบริษัทมีกำาไรจากการดำาเนินงานและไม่มีขาดทุนสะสม บริษัท (โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น) สามารถทำาการ

จ่ายเงินปันผลจากผลกำาไรจากการดำาเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และบริษัทจะต้องทำาการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี (หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)) เป็นทุนสำารองตามกฎหมาย

เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีขาดทุนสุทธิสำาหรับปีจำานวน 50.63 ล้านบาทสำาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำาไร

เป็นทุนสำารองตามกฎหมาย

อย่างไรกต็าม เนือ่งจากบริษัทยงัมกีำาไรสะสมอยูแ่ละเพ่ือเป็นการตอบแทนผูถ้อืหุน้ของบริษัท ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

เห็นสมควรเสนอให้ จ่ายเงินปันผลจากกำาไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0155 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

คิดเป็นเงินปันผลรวมประมาณ 16.53 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำาหนด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

อนมุตักิารจ่ายเงินปันผลสำาหรบัผลการดำาเนนิงานปี 2562 ให้แก่ผู้ถอืหุน้เป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0155 บาท (มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท)

คิดเป็นเงินปันผลรวมประมาณ 16.53 ล้านบาท โดยที่อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำาหนดไว้ของบริษัท

โดยบริษัทกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และกำาหนดจ่ายเงินปันผล

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ 2562 2561 2560

จำานวนหุ้นสามัญจดทะเบียน 1,485,317,667 1,255,499,889 1,225,850,537

จำานวนหุ้นสามัญที่ชำาระเต็มมูลค่าแล้ว 1,066,593,433 1,066,509,514 889,726,608

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 1 1

กำาไร/(ขาดทุนสุทธิ) (ล้านบาท) 270.59 82.41 18.63

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 0.25 0.09* 0.021

เงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี 2560 (บาท/หุ้น)
(จำานวนหุ้น 889,726,608 หุ้น)

- เป็นเงินสด (บาท/หุ้น)
- -

0.03

รายการ 2562 2561 2560

เงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี 2561 (บาท/หุ้น)
จำานวนหุ้น 1,066,509,514 หุ้น)

- เป็นเงินสด (บาท/หุ้น) - 0.032

เงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี 2562 (บาท/หุ้น)
(เสนอที่ประชุมครั้งนี้ จำานวนหุ้น 1,066,593,433 หุ้น)

- เป็นเงินสด (บาท/หุ้น) 0.0155

วันที่จ่ายเงินปันผล 27 พ.ค.63 23 พ.ค.62 24 พ.ค.61

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ (ล้านบาท) 16.53 34.13 26.69

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) จากกำาไรสุทธิ 6.11 41.41* 143.26

*ปรับปรุงใหม่

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563

การลงมติ กฎหมายบญัญตัว่ิา วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำารงตำาแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำาหนดพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำาหนดให้กรรมการ

ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีในอัตราหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง
จำานวนปีที่เคย

ดำารงตำาแหน่ง

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/ 

จำานวนครั้งที่จัดประชุม

ปี 2561

1.นายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

18

5

10/10

2/2

2.นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
(ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

18
9

8/10
1/1

3.นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

18
5

10/10
2/2

สำาหรับนายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 18 ปี (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจำาปี 2563) และหากได้รับตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำานวน 21 ปี

สำาหรับ นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการอิสระที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 18 ปี (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจำาปี 2563) และหากได้รับตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำานวน 21 ปี

สำาหรบั นางธรีาภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการบริษัททีด่ำารงตำาแหน่งกรรมการตดิต่อกนัเป็นเวลา 18 ปี (นบัถงึเดอืนการจัดประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 และหากได้รับตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำานวน 21 ปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่ง 3 ท่าน คือ นายสงกรานต์ อิสสระ

นายประเวศวุฒิ ไรวา และนางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทในตำาแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ กรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา

โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประชุมเมื่อวันที่

17 กุมภาพันธ์ 2563 ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้

ผ่านกระบวนการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริษัทอย่างระมดัระวงั และรอบครอบแล้วว่ามคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบธรุกจิ

ของบริษัทต่อไป และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการ

อิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม

2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ผ่านกระบวนการกล่ันกรอง อย่างระมดัระวงั และรอบครอบ ของคณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการผู้มส่ีวนได้เสียเหน็ชอบเหน็ตาม

ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทีพิ่จารณาแล้ว สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลือกตัง้กรรมการทีต้่องออก

จากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางธุรกิจ กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของ

บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

การลงมติ กฎหมายบญัญตัว่ิา วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำาปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำาปี 2563

ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 และครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีหลักเกณฑ์การ

พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และองค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดังนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณา	 1.	 พิจารณาจากหน้าทีค่วามรับผดิชอบ และการทำางานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย

2. ประเภทและขนาดของธรุกจิ ตลาด คูแ่ข่งขันโดยค่าตอบแทนดงักล่าวต้องอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมเพียง

พอและจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

องค์ประกอบค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนรายเดือน

2. ค่าตอบแทนรายครั้งของการประชุม

โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มรายได้ในระดับเดียวกันซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทยได้สำารวจไว้เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้นำาเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะ

กรรมการชุดย่อย ประจำาปี 2563 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของประธานกรรมการและกรรมการของบริษัท และคณะ

กรรมการชุดย่อยประจำาปี 2563 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 ปี 2561

ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

บาท/เดือน
88,000
38,500

บาท/เดือน
88,000
38,500

บาท/เดือน
88,000
38,500

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ปี2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 ปี 2561

ค่าตอบแทนต่อครั้งการประชุม
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ                                    
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

บาท/ครั้ง
50,000
30,000
20,000
10,000
20,000
10,000

บาท/ครั้ง
50,000
30,000
20,000
10,000
20,000
10,000

บาท/ครั้ง
50,000
30,000
20,000
10,000
20,000
10,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำาปี 2563

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประกาศผลการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2562 ขึน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ซึ่งท่ีประชุมดงักล่าว
ได้ลงมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 1,165,364,813 บาท เป็น
1,485,317,667 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)
จ านวน 319,952,854 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ดงักล่าวข้างต้นต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประกาศ
การจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจาปี 2561 ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั
(มหาชน) เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ได้มมีติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจ านวน 889,726,608 หุ้น
จากผลการด าเนินงาน ประจาปี 2560 โดย จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เงินปันผล
ทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จา่ย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนดโดยจะน าเงินปันผลสว่นท่ีเป็นเงินสดชาระ
ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 

กาหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 (Record Date)
และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2561

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั (มหาชน)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

 
ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน

ของ
บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107545000101
********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศ
การจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจาปี 2561 ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั
(มหาชน) เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ได้มมีติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจ านวน 889,726,608 หุ้น
จากผลการด าเนินงาน ประจาปี 2560 โดย จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เงินปันผล
ทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จา่ย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนดโดยจะน าเงินปันผลสว่นท่ีเป็นเงินสดชาระ
ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 

กาหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 (Record Date)
และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2561

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั (มหาชน)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
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ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560
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9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศ
การจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจาปี 2561 ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั
(มหาชน) เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ได้มมีติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจ านวน 889,726,608 หุ้น
จากผลการด าเนินงาน ประจาปี 2560 โดย จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เงินปันผล
ทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จา่ย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนดโดยจะน าเงินปันผลสว่นท่ีเป็นเงินสดชาระ
ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 

กาหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 (Record Date)
และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2561

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั (มหาชน)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 Ö̈§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
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ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท
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00วันที่      พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท
นอกจากนี้ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำาหนดค่า
ตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2564 เป็นจำานวนเงิน 4,500,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 2564 (ปีที่เสนอ) 2563 2562

ค่าสอบบัญชี (Audit fee) 1,518,000.- 1,498,000.- 1,498,000.-

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2,982,000.- 3,007,000.- 3,002,000.-

ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

จำานวนเงินทั้งสิ้น 4,500,000.- 4,505,000.- 4,500,000.-

จำานวนบริษัท 9 9 9

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อย สำาหรับงบการเงินปี 2564 โดยอนุมัติให้นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือนางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 หรือ นายนันทวัฒน์ สำารวญหันต์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท และอนุมัติให้กำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำาปี 2564 เป็นจำานวนเงิน 4,500,000.- บาท
การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำาหน่าย

วัตถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพ่ือใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 (และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเตมิ) บรษัิทจะตอ้งลดทนุจดทะเบยีน
โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำาหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำานวนอื่น
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำานวน 1,485,342,842 บาท เป็น
1,066,595,865 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำาหน่ายจำานวน 418,746,977 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น (1)
หุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไปให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งยังไม่ได้มีการจัดสรร จำานวน 213,318,686 หุ้น
(2) หุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไปให้กับบุคคลในวงจำากัด (Private Placement) ซึ่งยังไม่ได้มีการจัดสรร จำานวน 106,659,343 หุ้น รวม
เป็นหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำานวน 319,978,029 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ (3) ยกเลิกหุ้นสามัญที่สำารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (CI-W1) ที่ยังไม่ได้จัดสรร จำานวน 98,768,948 หุ้น การลดทุนดังกล่าวมีความ
เหมาะสม ไม่ส่งผลกะทบต่อบริษัทฯ หรือ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
การลงมติ กฎหมายบญัญตัวิา่ วาระนีต้อ้งผ่านมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในส่ีของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสิีทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10:พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยัง

ไม่ได้จำาหน่าย

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำาหน่าย
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำาหน่าย
“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำานวน 1,066,595,865	 บาท (หนึ่งพันหกสิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาท)

แบ่งออกเป็น	 1,066,595,865	 หุ้น (หนึ่งพันหกสิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	 1	 บาท	 (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ	 1,066,595,865	 หุ้น (หนึ่งพันหกสิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	 -	 หุ้น	 ( - หุ้น)

การลงมติ กฎหมายบญัญัตว่ิา วาระนีต้อ้งผ่านมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในส่ีของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11:พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำานาจทั่วไป (General Mandate)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำาหรับการดำาเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงประสงค์ที่จะ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำานวน 1,066,595,865 บาท เป็นจำานวน 1,386,574,624 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 319,978,759 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำานวน 1,066,595,865 บาท
เป็นจำานวน 1,386,574,624 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 319,978,759 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเพิ่มทุนแบบมอบ
อำานาจทั่วไป (General Mandate) จำานวน 319,978,759 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 319,978,759 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเสนอขายแก่บุคคลในวงจำากัด (Private Place-
ment) การเพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวมีความเหมาะสม ไม่ส่งผลกะทบต่อบริษัทฯ หรือ สิทธิประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
การลงมติ กฎหมายบญัญตัว่ิา วาระนีต้อ้งผ่านมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในส่ีของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12:พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพ่ือใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย บริษัทจึงตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธขิองบริษัท ขอ้ที่ 4. ใหส้อดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบยีน
ในวาระที่ 11 ข้างต้น	
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้
“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำานวน 1,386,574,624	 บาท (หนึง่พันสามรอ้ยแปดสิบหกล้านหา้แสนเจ็ดหมืน่ส่ีพันหกร้อยยีสิ่บส่ีบาท)

แบ่งออกเป็น	 1,386,574,624	 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	 1	 บาท	 (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	 1,386,574,624	 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	 -	 หุ้น	 ( - หุ้น)

การลงมติ กฎหมายบญัญตัว่ิา วาระนีต้อ้งผ่านมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในส่ีของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13:พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำานวน 319,978,759 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป (General Mandate)
จำานวนไม่เกิน 319,978,759 หุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำาระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำานาจ
ทั่วไป (วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งทุนชำาระแล้วเท่ากับ 1,066,595,865 หุ้น) ดังนี้
(1) จดัสรรหุน้จำานวนไมเ่กนิ 213,319,173 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) (คดิเปน็ประมาณ

ร้อยละ 20 ของทุนชำาระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป)
(2) จดัสรรหุน้จำานวนไมเ่กนิ 106,659,586 หุน้เพ่ือเสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจำากดั (Private Placement) (คดิเปน็ประมาณร้อยละ 10 ของทนุชำาระแล้ว

ของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป) ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เร่ือง การเปดิเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบริษัทจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวม
ทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)โดยกำาหนดราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะ

กรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำากัด(รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดให้คำานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำาการแต่ไม่
เกิน 15 วันทำาการติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขาย

ทัง้นี้ เมือ่มกีารจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ (Right Offering) และบคุคลในวงจำากดั (Private Placement) แล้ว ทนุชำาระแล้วในส่วนทีเ่พ่ิม
รวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป ซึ่งเป็นจำานวนรวมเท่ากับ 3
19,978,759 หุ้น โดยหากจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้กับบุคคลในวงจำากัด (Private Placement) ทุนชำาระแล้วในส่วนที่เพ่ิมต้องไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของทุนชำาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป
นอกจากนี้ มอบอำานาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการ
ผูจ้ดัการเปน็ผูม้อีำานาจในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอำานาจทัว่ไป (General Mandate) รวมถงึพิจารณากำาหนด และ/หรือแกไ้ข
เพ่ิมเตมิ และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข และรายละเอยีดตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรและการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอำานาจ
ทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้มีอำานาจดำาเนินการต่างๆ ที่จำาเป็นและสมควรอันเกี่ยว
เนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอำานาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง
(1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคราวเดียวทั้งจำานวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงพิจารณา

กำาหนดอัตราส่วนการจองซื้อ สำาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กำาหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย
วิธีการจัดสรร การชำาระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(2) เข้าเจรจา ทำาความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำานาจดำาเนินการต่างๆ อันจำาเป็นและสมควรอันเกี่ยว
เนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การลงนาม
การยื่นคำาขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำากัด รวมทั้งเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 14:พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อนำาเงินมาใช้ในการดำาเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และการชำาระคืนหนี้ที่ครบกำาหนด (Refinancing) บริษัท
จึงมีความประสงค์จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 1,240 ล้านบาท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัททำาการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติมได้ในวงเงินไม่เกิน
1,240 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า เพื่อใช้ในการดำาเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และชำาระคืนหนี้ที่ครบกำาหนด(Refinanc-
ing) โดยมอบอำานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการกำาหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำานาจในการดำาเนินการใดๆ อันจำาเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
นั้นๆ ให้สำาเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด ซึ่งรวมถึงมีอำานาจในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้จัดจำาหน่ายและรับประกันการจำาหน่าย การ
เข้าทำาและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือ Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำาและ
ยื่นคำาขอและเอกสารต่างๆ กับสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่น
ใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ทั้งนี้ วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ซึ่งเป็นวงเงินที่ใช้แล้วหมดไป) ของบริษัทในปัจจุบันคงเหลืออยู่ประมาณ 760 ล้านบาท หากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติมภายในวงเงินไม่เกิน 1,240 ล้านบาท บริษัทจะมีวงเงินใน
การออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 ล้านบาท
รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
การลงมติ กฎหมายบญัญตัวิา่ วาระนีต้อ้งผ่านมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสามในส่ีของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15:พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำาหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ดังนั้น จะไม่มีการนำาเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

อนึง่ ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหแ้กบ่คุคลใดบคุคลหนึง่ เปน็เปน็ผูรั้บมอบฉนัทะ โดยกรอกขอ้มลูในแบบแจ้งการประชุม และหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.
(ส่งที่ส่งมาด้วย 9) และส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนท่าน

นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ	 ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิทิต รัชชตาตะนันท์	 ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายพินิจ พัวพันธ์	 ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(ขอ้มลูกรรมการอสิระซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย 8.)และส่งเอกสารฉบบัจริงทัง้หมด

มายังบริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564

ทั้งนี้ เพื่อให้จำานวนหุ้นและจำานวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ
บังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำาปีต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.charnissara.com) ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 และ
สามารถส่งคำาถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของแต่ละวาระที่นำาเสนอครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address :
narakorn@charnissara.com หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-308-2990

อนึ่ง บริษัทได้กำาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

_________________________________
(นางศรีวรา อิสสระ)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ หากผู้ถอืหุน้มคีวามประสงคจ์ะขอรับแบบแสดงขอ้มลูประจำาปี / รายงานประจำาปี (56-1 One Report) ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอยีดใน “ขอรับแบบ
แสดงข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี (56-1 One Report)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

สำาเนาเรียน นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัด กระทรวงพาณิชย์
นายทะเบียน (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด)

57วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือ่ให้เปน็ไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจำากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ) และตามข้อกำาหนดของสำานกังานคณะ

กรรมการกำากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงผู้สอบบญัชี ซึง่กำาหนดให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบ

บัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้

สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำาหรับงบการเงินปี

2563 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งกำาหนดค่า

สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำาหนดให้

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี คือ ปี 2561-2562) หรือ

2)	 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ

3)	 นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ

4)	 นายนันทวัฒน์ สำารวญหันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/

บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

กำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2563 เป็นจำานวนเงิน 4,505,000.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 2563 (ปีที่เสนอ) 2562 2561

ค่าสอบบัญชี 1,498,000.- 1,498,000.- 1,526,000.-

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 3,007,000.- 3,002,000.- 2,974,000.-

ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

จำานวนเงินทั้งสิ้น 4,505,000.- 4,500,000.- 4,500,000.-

จำานวนบริษัท 8 9 9

ความเห็นคณะกรรมการ เหน็สมควรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี บริษัท ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จำากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษัทและบริษัทย่อย สำาหรับ

งบการเงินปี 2563 โดยอนมุตัใิห้นายวลัลภ วไิลวรวทิย์ ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขที่ 6797 นายชวาลา เทยีนประเสริฐกจิ ผูส้อบบญัชรัีบ

อนุญาตเลขที่ 4301 หรือนางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 หรือ นายนันทวัฒน์ สำารวญหันต์ ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 7731 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัท และอนุมัติให้กำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำาปี 2563 เป็นจำานวนเงิน 4,505,000.- บาท

การลงมติ กฎหมายบญัญัตว่ิา วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำาหน่าย

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิก

หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำาหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำานวนอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำานวน 1,485,317,667 บาท เป็น 1,165,364,813

บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำาหน่ายจำานวน 319,952,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) หุ้นเพิ่ม

ทุนแบบมอบอำานาจทั่วไปให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งยังไม่ได้มีการจัดสรร จำานวน 213,301,903

หุ้น และ (2) หุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไปให้กับบุคคลในวงจำากัด (Private Placement) ซึ่งยังไม่ได้มีการจัดสรร จำานวน

106,650,951 หุ้น รวมเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำานวน 319,952,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำารองไว้

เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 จำานวน 98,771,380 หุ้น)

การลงมติ กฎหมายบญัญตัว่ิา วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10: พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำาหน่าย

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้น

สามัญที่ยังไม่ได้จำาหน่าย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำาหน่าย

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำานวน	 1,165,364,813	 บาท (หนึง่พนัหนึง่ร้อยหกสิบห้าล้านสามแสนหกหมืน่สีพ่นัแปดร้อยสบิสามบาท)

แบ่งออกเป็น	 1,165,364,813	 หุ้น (หนึง่พันหนึง่ร้อยหกสิบห้าล้านสามแสนหกหมืน่ส่ีพันแปดร้อยสิบสามหุน้)

มูลค่าหุ้นละ	 1	 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	 1,165,364,813	 หุ้น (หนึง่พันหนึง่ร้อยหกสิบห้าล้านสามแสนหกหมืน่ส่ีพันแปดร้อยสิบสามหุน้)

หุ้นบุริมสิทธิ	 -	หุ้น	 ( - หุ้น)

การลงมติ กฎหมายบญัญตัว่ิา วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11: พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำานาจทั่วไป (General Mandate)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือระดมทนุมาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีนสำาหรับการดำาเนนิธรุกจิและการขยายธรุกจิของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงประสงค์ทีจ่ะเพ่ิมทนุจด

ทะเบยีนของบริษัทจากจำานวน 1,165,364,813 บาท เป็นจำานวน 1,485,342,842 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จำานวน 319,978,029

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนมุตักิารเพ่ิมทนุจดทะเบยีนของบริษัทจากจำานวน 1,165,364,813 บาท เป็นจำานวน 1,485,342,842 บาท

โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 319,978,029 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย เพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป (General Mandate)

จำานวน 319,978,029 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 319,978,029 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเสนอขายแก่บุคคลในวงจำากัด (Private Placement)โดยมีรายละเอียดปรากฏ

ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ กฎหมายบญัญตัว่ิา วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 ให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ในวาระที่ 11 ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำานวน	 1,485,342,842	 บาท	 (หนึง่พันส่ีร้อยแปดสิบห้าล้านสามแสนส่ีหมืน่สองพันแปดร้อยส่ีสิบสองบาท)

แบ่งออกเป็น 1,485,342,842 หุ้น   (หนึง่พันส่ีร้อยแปดสิบห้าล้านสามแสนส่ีหมืน่สองพันแปดร้อยส่ีสิบสองหุน้)

มูลค่าหุ้นละ	 1	 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,485,342,842 หุ้น    (หนึง่พันส่ีร้อยแปดสิบห้าล้านสามแสนส่ีหมืน่สองพันแปดร้อยส่ีสิบสองหุน้)

หุ้นบุริมสิทธิ	 -	 หุ้น	 ( - หุ้น )

การลงมติ กฎหมายบญัญตัว่ิา วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะต้องพิจารณาอนมุตักิารจัดสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจำานวน 319,978,029 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป (General Mandate) จำานวนไม่เกิน

319,978,029 หุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำาระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำานาจ

ทั่วไป (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563) ซึ่งทุนชำาระแล้วเท่ากับ 1,066,593,433 หุ้น) ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นจำานวนไม่เกิน 213,318,686 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

(คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของทุนชำาระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป)

(2) จัดสรรหุ้นจำานวนไม่เกิน 106,659,343 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำากัด (Private Placement) (คิดเป็นประมาณร้อย

ละ 10 ของทุนชำาระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป) ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็น

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยว

โยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏบิตักิารของบริษัทจดทะเบยีน

ในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ)โดยกำาหนดราคาเสนอขายเป็นราคาทีไ่ม่ตำา่กว่าร้อยละ 90 ของราคา

ตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขาย

หุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำากัด(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยราคาตลาดให้คำานวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงนำ้าหนักของหุ้นของ

บริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำาการแต่ไม่เกิน 15 วันทำาการติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขาย

ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำากัด (Private Placement) แล้ว ทุนชำาระ

แล้วในส่วนที่เพิ่มรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป ซึ่งเป็น

จำานวนรวมเท่ากับ 319,978,029 หุ้น โดยหากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำากัด (Private Placement) ทุนชำาระแล้วในส่วน

ที่เพิ่มต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป

นอกจากนี้ มอบอำานาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือ

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำานาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำาหนด

และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้มีอำานาจดำาเนินการต่างๆ ที่

จำาเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอำานาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง

(1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำานวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงพิจารณา

กำาหนดอัตราส่วนการจองซื้อ สำาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กำาหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย

วิธีการจัดสรร การชำาระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(2) เข้าเจรจา ทำาความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำานาจดำาเนินการต่างๆ อันจำาเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่อง

กับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การลงนาม การยื่นคำาขอ

อนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำากัด รวมทั้งเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่

บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ กฎหมายบญัญตัว่ิา วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อนำาเงินมาใช้ในการดำาเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และการชำาระคืนหนี้ที่ครบกำาหนด (Refinancing) บริษัทจึงมีความประสงค์

จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัททำาการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ในวงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาท

หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า เพ่ือใช้ในการดำาเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และชำาระคืนหนี้ที่ครบกำาหนด(Refinancing)

โดยมอบอำานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการกำาหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำานาจในการดำาเนินการใด ๆ อันจำาเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออก

และเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้สำาเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด ซึ่งรวมถึงมีอำานาจในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้จัดจำาหน่าย

และรับประกันการจำาหน่าย การเข้าทำาและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือ Placement Agreement และ/หรือ

สัญญาอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง การจัดทำาและยืน่คำาขอและเอกสารต่าง ๆ กบัสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ซึ่งเป็นวงเงินที่ใช้แล้วหมดไป) ของบริษัทในปัจจุบันคงเหลืออยู่ประมาณ 1,200 ล้านบาท

หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติมภายในวงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาท 

บริษัทจะมีวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 ล้านบาท

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

การลงมติ กฎหมายบญัญตัว่ิา วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารความเป็น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในส่ิงที่ส่งมาด้วย 7. ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วม

ประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2563

อนึง่ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดทีป่ระสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอืน่ (ซึง่บรรลุนติภิาวะ) มาเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาปี 2563 โปรดกรอก

ข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

หากผู้ถอืหุน้ท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถเลือกมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอสิระของบริษัท เพ่ือเป็นผู้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ	 ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวิทิต รัชชตาตะนันท์	 ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายพินิจ พัวพันธ์	 ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

(ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.)

ทั้งนี้ เพ่ือให้จำานวนหุ้นและจำานวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคับของบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำาปีต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

โดยจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

ผู้ถอืหุน้สามารถดหูนงัสือนดัประชมุและเอกสารประกอบในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.charnissara.com) ได้ตัง้แต่วนัที่ 27 มนีาคม 2563 และสามารถส่งคำาถามทีต้่องการ

ให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของแต่ละวาระที่นำาเสนอครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าผ่าน e-mail address : narakorn@charnissara.com หรือทางโทรสาร

หมายเลข 02-308-2990

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยบริษัทได้จัด

เตรียมอากรแสตมป์สำาหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

อนึ่ง บริษัทได้กำาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

_________________________________

(นางศรีวรา อิสสระ)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำาปี 2562 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำาปี 2562” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

สำาเนาเรียน นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัด กระทรวงพาณิชย์

นายทะเบียน (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด)

ประกาศผลการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2562 ขึน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ซึ่งท่ีประชุมดงักล่าว
ได้ลงมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 1,165,364,813 บาท เป็น
1,485,317,667 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)
จ านวน 319,952,854 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ดงักล่าวข้างต้นต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประกาศ
การจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจาปี 2561 ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั
(มหาชน) เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ได้มมีติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจ านวน 889,726,608 หุ้น
จากผลการด าเนินงาน ประจาปี 2560 โดย จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เงินปันผล
ทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จา่ย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนดโดยจะน าเงินปันผลสว่นท่ีเป็นเงินสดชาระ
ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 

กาหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 (Record Date)
และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2561

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั (มหาชน)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 
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¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ
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ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ
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´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
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¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
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(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศ
การจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจาปี 2561 ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั
(มหาชน) เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ได้มมีติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจ านวน 889,726,608 หุ้น
จากผลการด าเนินงาน ประจาปี 2560 โดย จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เงินปันผล
ทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จา่ย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนดโดยจะน าเงินปันผลสว่นท่ีเป็นเงินสดชาระ
ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 

กาหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 (Record Date)
และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2561

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั (มหาชน)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
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(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·
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(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
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áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
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ของ
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ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ
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´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 Ö̈§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 Ö̈§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 Ö̈§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศ
การจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจาปี 2561 ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั
(มหาชน) เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ได้มมีติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจ านวน 889,726,608 หุ้น
จากผลการด าเนินงาน ประจาปี 2560 โดย จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เงินปันผล
ทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จา่ย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนดโดยจะน าเงินปันผลสว่นท่ีเป็นเงินสดชาระ
ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 

กาหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 (Record Date)
และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2561

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั (มหาชน)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
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ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ
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¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 Ö̈§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

56 วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563

ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 1.	 สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ประจำาปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

2. รายงานประจำาปี 2562 ในรูปแบบ QR code

3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

4. หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

5.	 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

6. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย

7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

8.	 ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

11.    แบบขอรับหนังสือรายงานประจำาปี 2563

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563 ของบริษัท

ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สำาหรับการกำาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม

ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 โดยเมื่อครบกำาหนดแล้ว ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะ

กรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ซึง่บริษัทได้จดัทำารายงานการประชมุแล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุ และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง

พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

การลงมติ กฎหมายบญัญตัว่ิา วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบรายงานประจำาปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้สรุปผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่ง

ที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำาปี ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำาปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2562

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำาปี 2562 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจ

สอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563ได้สอบทานรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำาปี

2562 แล้ว มคีวามเหน็ว่ารายงานดงักล่าวมคีวามถกูต้อง ชดัเจน ครอบคลุมเนือ้หาสาระสำาคญัครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสำาหรับรอบระยะเวลาบญัชส้ิีนสุดวันที่ 31 ธนัวาคม

2562 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำาเสนอ มีความเห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกำาไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษทัประจำาปี 2562 สำาหรับรอบระยะ

เวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ

บญัชี จำากดั และได้รับการพิจารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเช่นเดยีวกนั โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏอยูใ่นงบแสดง

ฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรายงานประจำาปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำาปี 2562 โดยสรุป ดังนี้

ฐานะทางการเงิน 2562 2561

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 8,681 7,767

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 5,732 4,968

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 2,949 2,798

ผลการดำาเนินงาน

รายได้จากการขาย และบริการ (ล้านบาท) 1,405 2,848

รายได้รวม (ล้านบาท) 2,256 3,188

กำาไร/(ขาดทุน) สุทธิ 271 82.41

กำาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.25 0.09*

*ปรับปรุงใหม่

การลงมติ กฎหมายบญัญตัว่ิา วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและงดการจัดสรรกำาไรเป็นทุนสำารอง สำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามกฎหมาย หากบริษัทมีกำาไรจากการดำาเนินงานและไม่มีขาดทุนสะสม บริษัท (โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น) สามารถทำาการ

จ่ายเงินปันผลจากผลกำาไรจากการดำาเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และบริษัทจะต้องทำาการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี (หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)) เป็นทุนสำารองตามกฎหมาย

เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีขาดทุนสุทธิสำาหรับปีจำานวน 50.63 ล้านบาทสำาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำาไร

เป็นทุนสำารองตามกฎหมาย

อย่างไรกต็าม เนือ่งจากบริษัทยงัมกีำาไรสะสมอยูแ่ละเพ่ือเป็นการตอบแทนผูถ้อืหุน้ของบริษัท ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

เห็นสมควรเสนอให้ จ่ายเงินปันผลจากกำาไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0155 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

คิดเป็นเงินปันผลรวมประมาณ 16.53 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำาหนด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

อนมุติัการจ่ายเงินปันผลสำาหรบัผลการดำาเนนิงานปี 2562 ให้แก่ผู้ถอืหุน้เป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0155 บาท (มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท)

คิดเป็นเงินปันผลรวมประมาณ 16.53 ล้านบาท โดยที่อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำาหนดไว้ของบริษัท

โดยบริษัทกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และกำาหนดจ่ายเงินปันผล

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ 2562 2561 2560

จำานวนหุ้นสามัญจดทะเบียน 1,485,317,667 1,255,499,889 1,225,850,537

จำานวนหุ้นสามัญที่ชำาระเต็มมูลค่าแล้ว 1,066,593,433 1,066,509,514 889,726,608

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 1 1

กำาไร/(ขาดทุนสุทธิ) (ล้านบาท) 270.59 82.41 18.63

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 0.25 0.09* 0.021

เงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี 2560 (บาท/หุ้น)
(จำานวนหุ้น 889,726,608 หุ้น)

- เป็นเงินสด (บาท/หุ้น)
- -

0.03

รายการ 2562 2561 2560

เงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี 2561 (บาท/หุ้น)
จำานวนหุ้น 1,066,509,514 หุ้น)

- เป็นเงินสด (บาท/หุ้น) - 0.032

เงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี 2562 (บาท/หุ้น)
(เสนอที่ประชุมครั้งนี้ จำานวนหุ้น 1,066,593,433 หุ้น)

- เป็นเงินสด (บาท/หุ้น) 0.0155

วันที่จ่ายเงินปันผล 27 พ.ค.63 23 พ.ค.62 24 พ.ค.61

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ (ล้านบาท) 16.53 34.13 26.69

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) จากกำาไรสุทธิ 6.11 41.41* 143.26

*ปรับปรุงใหม่

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563

การลงมติ กฎหมายบญัญตัว่ิา วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำารงตำาแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำาหนดพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำาหนดให้กรรมการ

ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีในอัตราหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง
จำานวนปีที่เคย

ด�ารงต�าแหน่ง

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/ 

จำานวนครั้งที่จัดประชุม

ปี 2561

1.นายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

18

5

10/10

2/2

2.นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
(ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

18
9

8/10
1/1

3.นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

18
5

10/10
2/2

สำาหรับนายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 18 ปี (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจำาปี 2563) และหากได้รับตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำานวน 21 ปี

สำาหรับ นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการอิสระที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 18 ปี (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจำาปี 2563) และหากได้รับตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำานวน 21 ปี

สำาหรบั นางธรีาภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการบริษัททีด่ำารงตำาแหน่งกรรมการตดิต่อกนัเป็นเวลา 18 ปี (นบัถงึเดอืนการจัดประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 และหากได้รับตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำานวน 21 ปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่ง 3 ท่าน คือ นายสงกรานต์ อิสสระ

นายประเวศวุฒิ ไรวา และนางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทในตำาแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ กรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา

โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประชุมเมื่อวันที่

17 กุมภาพันธ์ 2563 ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้

ผ่านกระบวนการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริษัทอย่างระมดัระวงั และรอบครอบแล้วว่ามคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบธรุกจิ

ของบริษัทต่อไป และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการ

อิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม

2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ผ่านกระบวนการกล่ันกรอง อย่างระมดัระวงั และรอบครอบ ของคณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการผู้มส่ีวนได้เสียเหน็ชอบเหน็ตาม

ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทีพิ่จารณาแล้ว สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลือกตัง้กรรมการทีต้่องออก

จากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางธุรกิจ กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของ

บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

การลงมติ กฎหมายบญัญตัว่ิา วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำาปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำาปี 2563

ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 และครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีหลักเกณฑ์การ

พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และองค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดังนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณา	 1.	 พิจารณาจากหน้าทีค่วามรับผดิชอบ และการทำางานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย

2. ประเภทและขนาดของธรุกจิ ตลาด คูแ่ข่งขันโดยค่าตอบแทนดงักล่าวต้องอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมเพียง

พอและจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

องค์ประกอบค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนรายเดือน

2. ค่าตอบแทนรายครั้งของการประชุม

โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มรายได้ในระดับเดียวกันซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทยได้สำารวจไว้เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้นำาเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะ

กรรมการชุดย่อย ประจำาปี 2563 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของประธานกรรมการและกรรมการของบริษัท และคณะ

กรรมการชุดย่อยประจำาปี 2563 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 ปี 2561

ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

บาท/เดือน
88,000
38,500

บาท/เดือน
88,000
38,500

บาท/เดือน
88,000
38,500

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ปี2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 ปี 2561

ค่าตอบแทนต่อครั้งการประชุม
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ                                    
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

บาท/ครั้ง
50,000
30,000
20,000
10,000
20,000
10,000

บาท/ครั้ง
50,000
30,000
20,000
10,000
20,000
10,000

บาท/ครั้ง
50,000
30,000
20,000
10,000
20,000
10,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำาปี 2563

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประกาศผลการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2562 ขึน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ซึ่งท่ีประชุมดงักล่าว
ได้ลงมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 1,165,364,813 บาท เป็น
1,485,317,667 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)
จ านวน 319,952,854 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ดงักล่าวข้างต้นต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประกาศ
การจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจาปี 2561 ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั
(มหาชน) เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ได้มมีติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจ านวน 889,726,608 หุ้น
จากผลการด าเนินงาน ประจาปี 2560 โดย จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เงินปันผล
ทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จา่ย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนดโดยจะน าเงินปันผลสว่นท่ีเป็นเงินสดชาระ
ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 

กาหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 (Record Date)
และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2561

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั (มหาชน)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศ
การจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจาปี 2561 ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั
(มหาชน) เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ได้มมีติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจ านวน 889,726,608 หุ้น
จากผลการด าเนินงาน ประจาปี 2560 โดย จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เงินปันผล
ทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จา่ย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนดโดยจะน าเงินปันผลสว่นท่ีเป็นเงินสดชาระ
ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 

กาหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 (Record Date)
และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2561

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั (มหาชน)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศ
การจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจาปี 2561 ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั
(มหาชน) เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ได้มมีติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจ านวน 889,726,608 หุ้น
จากผลการด าเนินงาน ประจาปี 2560 โดย จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เงินปันผล
ทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จา่ย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนดโดยจะน าเงินปันผลสว่นท่ีเป็นเงินสดชาระ
ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 

กาหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 (Record Date)
และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2561

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จากดั (มหาชน)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 Ö̈§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 Ö̈§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประกาศผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ของ

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107545000101

********************************

ตามท่ีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2560 ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ท่ีประชุมดงักล่าวได้ลงมติอนุมตัิให้
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว
ข้างต้นตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนบัถือ

(นายสงกรานต์ อิสสระ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ

ประทบัตราบริษัท

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

´ŒÇÂ·Õè»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2557 ¢Í§ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·�
¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 àÁÉÒÂ¹ 2557 ä´ŒÁÕÁμÔãËŒ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¨íÒ¹Ç¹ 
719,999,598 ËØŒ¹ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ã¹ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ 0.07 ºÒ·

â´Â¡íÒË¹´ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹»˜¹¼Å ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
(Record Date) áÅÐãËŒÃÇºÃÇÁÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹μÒÁÁÒμÃÒ 225 ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
áÅÐμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â� ¾.È.2535 (áÅÐ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ»�´ÊÁØ´¾Ñ¡¡ÒÃâÍ¹ËØŒ¹ã¹ÇÑ¹·Õè
9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 áÅÐ¡íÒË¹´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

 ¨Ö§»ÃÐ¡ÒÈÁÒà¾×èÍ·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹

»ÃÐ¡ÒÈ ³ ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 

(¹ÒÂÊ§¡ÃÒ¹μ�  ÍÔÊÊÃÐ)
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· ªÒÞÍÔÊÊÃÐ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·� ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565



  

  ทุกประการ ทั้งยังเป็นผู้ตรวจสอบที่เป็นอิสระต่อบริษัทอย่างเด็ดขาด

  ความเห็นของคณะกรรมการ	 คณะกรรมการบริษัทมมีตเิป็นเอกฉนัท์เหน็ชอบเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบริษัทและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัช	ีส�าหรบัปี	2565	และให้เสนอเร่ืองดงักล่าวต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	 

	 	 	 	 	 	 	 2565	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

  หมายเหตุ		 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรก�าไรส�าหรับผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2564

	 	 เนือ่งจาก	ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	มาตรา	116	และ	ตามข้อบังคบัของบริษัทข้อ	45.	ก�าหนดให้บรษิทัต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองตามกฎหมายของบริษัทไม่น้อยกว่า 

	 	 ร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน

  การจัดสรรก�าไรเป็นทุนส�ารอง

	 	 ทัง้นี	้ในปัจจบุนับรษัิทมทีนุจดทะเบยีนทัง้ส้ิน	312,000,000	บาท	และมทุีนส�ารองก่อนการจดัสรรตามกฎหมายเป็นจ�านวน	8,783,567.43	บาท	คดิเป็นร้อยละ	2.81	ของทุนจดทะเบยีนของบรษัิท	โดยผลการด�าเนนิงาน 

	 	 ของบริษัทส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทมีก�าไรสุทธิทั้งสิ้น	80,665,606.91	บาท	จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก�าไรจากผลการด�าเนินงานของบริษัทส�าหรับ 

	 	 รอบระยะเวลาบญัชส้ิีนสุดวันที	่31	ธนัวาคม	2564	เป็นทนุส�ารองตามกฎหมาย	จ�านวนทัง้สิน้		4,033,280.35	บาท	โดยภายหลงัจากการจดัสรรเงนิก�าไรจ�านวนดงักล่าวเป็นทนุส�ารองตามกฎหมายซึง่คดิเป็นร้อยละ	5.00	 

	 	 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท	บริษัทจะมีทุนส�ารองตามกฎหมายจ�านวนทั้งสิ้น	12,816,847.78	บาท	ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ	4.10	ของทุนจดทะเบียน

  การจ่ายปันผล

	 	 นอกจากนี	้ เนื่องจากบริษัทมีก�าไรสุทธิเฉพาะกิจการจากผลการด�าเนินงานส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที	่ 31	 ธันวาคม	 2564	 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนส�ารองตามกฎหมายแล้วเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	 

	 	 80,665,606.91	บาท	และไม่มียอดขาดทุนสะสม	จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานของบริษัทส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2564	โดย 

	 	 เป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา	20	หุ้นสามัญต่อ	1	หุ้นปันผล	หรือเป็นจ�านวนไม่เกิน	31,199,899	หุ้น	หรือคิดเป็นจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ	0.025	บาท	(ค�านวณตามจ�านวนหุ้นที่ออกเสียง 

	 	 และช�าระแล้ว	ณ	วันที่	14	มีนาคม	2565	ซึ่งมีจ�านวน	623,997,989	หุ้น)	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	หรือคิดเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	15,599,949.50	บาท

	 	 และพิจารณาอนมุตักิารจ่ายปันผลในรูปของเงินสด	เพือ่ให้ครอบคลมุการช�าระภาษหีกั	ณ	ทีจ่่ายของหุน้ปันผล	ในอตัราหุน้ละ	0.00277777738	บาท	จ�านวน	623,997,989	หุน้	เป็นจ�านวนรวมไม่เกนิ	1,733,327.72	บาท	 

	 	 ทัง้นี	้บรษัิทจะจ่ายให้แก่ผู้ถอืหุน้ของบริษัทซึง่มรีายชือ่ปรากฏในสมดุทะเบยีนผู้ถอืหุน้	ณ	วนัก�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สิีทธรัิบเงินปันผลในวนัที	่14	มนีาคม	2565	และก�าหนดจ่ายปันผลภายในวนัท่ี	20	พฤษภาคม	2565	 

	 	 อย่างไรก็ตาม	การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน	เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ปี ก�าไรสุทธิ จ�านวนหุ้นที่จ่าย จ่ายปันผล (เงินสด) ก�าไร (บาท:หุ้น) จ่ายปันผล (หุ้น) ก�าไร (บาท:หุ้น) คิดเป็นร้อยละของ

ก�าไรสุทธิ

2561 19,772,245.43 240,000,000 9,600,000.00 0.04 - - 48.55

2562 28,647,125.80 240,000,000 12,000,000.00 0.05 - - 41.88

2563 25,203,291.88 240,000,000 1,333,333.34 0.0055555556 12,000,000.00 0.05 52.90

2564 80,665,606.91 623,997,989 1,733,327.72 0.00277777738 15,599,949.50 0.025 21.49

  ความเห็นของคณะกรรมการ	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้เสนอให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	2565	พจิารณาอนมุตัจ่ิายเงินปันผลจากผลการด�าเนนิงานของบริษัทส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 

	 	 	 	 	 	 	 สิ้นสุดวันที	่ 31	ธันวาคม	2564	โดยเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา	20	หุ้นสามัญต่อ	1	หุ้นปันผล	หรือเป็นจ�านวนไม่เกิน	31,199,899	หุ้น	หรือคิดเป็น 

	 	 	 	 	 	 	 จ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ	0.025	บาท	(ค�านวณตามจ�านวนหุน้ทีอ่อกเสียงและช�าระแล้ว	ณ	วนัที	่14	มนีาคม	2565	ซึง่มจี�านวน	623,997,989	หุน้)	มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้หุน้ละ	0.50	บาท	 

	 	 	 	 	 	 	 หรือคดิเป็นจ�านวนเงินไม่เกนิ	15,599,949.50	บาท	และอนมุตักิารจ่ายปันผลในรูปของเงินสด	เพือ่ให้ครอบคลมุการช�าระภาษหีกั	ณ	ท่ีจ่ายของหุน้ปันผล	ในอตัราหุน้ละ	0.00277777738	บาท	 

	 	 	 	 	 	 	 จ�านวน	623,997,989	หุ้น	เป็นจ�านวนรวมไม่เกิน	1,733,327.72	บาท	ทั้งนี	้บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	ณ	วันก�าหนดรายชื่อ 

	 	 	 	 	 	 	 ผูถ้อืหุน้ทีม่สิีทธริบัเงินปันผล	ในวนัที	่14	มนีาคม	2565	และก�าหนดจ่ายปันผลภายในวนัที	่20	พฤษภาคม	2565	อย่างไรกต็าม	การให้สทิธดิงักล่าวของบริษัทยงัมคีวามไม่แน่นอน	เนือ่งจาก 

	 	 	 	 	 	 	 ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  หมายเหตุ		 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9  พิจารณาเสนออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�านวน 1,005.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 312,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 311,998,994.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ 

  จ�าหน่ายออกจ�านวน 2,011 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

	 	 เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2564	นั้น	อย่างไรก็ตาม	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

	 	 จ�ากัด	พ.ศ.	2535	(และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม)	ก�าหนดว่า	บริษัทจะเพิ่มทุนจ�านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจ�าหน่ายและได้รับช�าระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว	หรือในกรณีหุ้น 

	 	 ยังจ�าหน่ายไม่ครบ	หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	ดังนั้น	บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจ�าหน่ายก่อนที่บริษัทจะเพิ่ม 

  ทุนจดทะเบียนของบริษัท

	 	 ทั้งนี	้บริษัทมีหุ้นที่ยังไม่ได้จ�าหน่ายออก	จ�านวน	2,011	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	ซึ่งคงเหลือจาก	การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท	ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564	 

	 	 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 (และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม)	 บริษัทจึงต้องขอลดทุนจดทะเบียน	 จ�านวน	 1,005.50	 บาท	 จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน	 312,000,000	 บาท	 

	 	 เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน	311,998,994.50	บาท	โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจ�าหน่าย	จ�านวน	2,011	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	ก่อนที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท	ทั้งนี้การลดทุน 

	 	 ของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังจ�าหน่ายไม่ได้จะไม่กระทบกระเทือนต่อทุนจดทะเบียนช�าระแล้วและจ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้วของบริษัทแต่อย่างใด	

	 	 ทั้งนี	้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว	 ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	 มีอ�านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค�าเพื่อให้เป็นไป 

	 	 ตามค�าสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

  ความเห็นของคณะกรรมการ	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2565	 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�านวน	 1,005.50	 บาท	 จากทุน 

	 	 	 	 	 	 	 จดทะเบียนเดิมจ�านวน	312,000,000	บาท	เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน	311,998,994.50	บาท	โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ�าหน่ายออกจ�านวน	2,011	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	 

	 	 	 	 	 	 	 0.50	 บาท	 และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว	 ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย	์ 

	 	 	 	 	 	 	 มีอ�านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค�าเพื่อให้เป็นไปตามค�าสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

  หมายเหตุ		 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

	 	 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที	่9	บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ	4.	เป็นข้อความดังนี้

	 	 “ข้อ	4.	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 :	 311,998,994.50	บาท	 (สามร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)

	 	 	 	 แบ่งออกเป็น	 	 	 :	 623,997,989	หุ้น	 (หกร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)

	 	 	 	 มูลค่าหุ้นละ	 	 	 :	 0.50	บาท	 	 (ห้าสิบสตางค์)

	 	 	 	 โดยแบ่งออกเป็น		 	 :

	 	 	 	 หุ้นสามัญ		 	 	 :	 623,997,989	หุ้น	 (หกร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)

	 	 	 	 หุ้นบุริมสิทธิ	 	 	 :	 -ไม่มี-		 	 (-)”

	 	 ทั้งนี	้หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว	ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	มีอ�านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค�าเพื่อให้เป็นไปตาม 

	 	 ค�าสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

  ความเห็นของคณะกรรมการ	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้เสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2565	พจิารณาอนมุติัการแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสือบรคิณห์สนธขิองบริษัท	ข้อ	4.	เพือ่ให้สอดคล้อง 

	 	 	 	 	 	 	 กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท	และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว	ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจ 

	 	 	 	 	 	 	 การค้า	กระทรวงพาณิชย์	มีอ�านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค�าเพื่อให้เป็นไปตามค�าสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

  หมายเหตุ		 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	 	 บริษัทมีความจ�าเป็นต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดในวาระที่	 8	 จึงขอเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ�านวน	 

	 	 15,599,949.50	บาท	จากทุนจดทะเบียน	311,998,994.50	บาท	เป็นจ�านวน	327,598,944	บาท	โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน		31,199,899		หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผล 

	 	 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

	 	 ทั้งนี	้หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว	ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	มีอ�านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค�าเพื่อให้เป็นไป 

	 	 ตามค�าสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

  ความเห็นของคณะกรรมการ	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2565	 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ�านวน	 15,599,949.50	 บาท	 

	 	 	 	 	 	 	 จากทุนจดทะเบียน	311,998,994.50	บาท	เป็นจ�านวน	327,598,944	บาท	โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน		31,199,899	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	เพื่อจัดสรรเป็น 

	 	 	 	 	 	 	 หุน้ปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้	และหากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนมุตัแิล้ว	ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบยีนเพ่ิมทนุจดทะเบยีนของบริษัททีก่รมพัฒนาธรุกจิการค้า	กระทรวงพาณิชย์	 

	 	 	 	 	 	 	 มีอ�านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค�าเพื่อให้เป็นไปตามค�าสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

  หมายเหตุ		 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

	 	 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที	่11	บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ	4.	เป็นข้อความดังนี้

	 	 “ข้อ	4.	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 :	 327,598,944.00	บาท	 (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

	 	 	 	 แบ่งออกเป็น	 	 	 :	 655,197,888	หุ้น	 (หกร้อยห้าสิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบแปดหุ้น

	 	 	 	 มูลค่าหุ้นละ	 	 	 :	 0.50	บาท	 	 (ห้าสิบสตางค์)

	 	 	 	 โดยแบ่งออกเป็น		 	 :

	 	 	 	 หุ้นสามัญ		 	 	 :	 655,197,888	หุ้น	 (หกร้อยห้าสิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบแปดหุ้น)

	 	 	 	 หุ้นบุริมสิทธิ	 	 	 :	 -ไม่มี-		 	 (-)”

	 	 ทั้งนี	้หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว	ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	มีอ�านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค�าเพื่อให้เป็นไปตาม 

	 	 ค�าสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

  ความเห็นของคณะกรรมการ	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้เสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2565	พจิารณาอนมุติัการแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสือบรคิณห์สนธขิองบริษัท	ข้อ	4.	เพือ่ให้สอดคล้อง 

	 	 	 	 	 	 	 กบัการเพ่ิมทนุจดทะเบยีนของบริษัท	และหากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตัแิล้ว	ให้บคุคลทีค่ณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบยีนแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสือบริคณห์สนธต่ิอกรมพัฒนาธรุกจิ 

	 	 	 	 	 	 	 การค้า	กระทรวงพาณิชย์	มีอ�านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค�าเพื่อให้เป็นไปตามค�าสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

  หมายเหตุ		 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้น ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	 	 สืบเนื่องจากวาระที	่8	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรก�าไรส�าหรับผลการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2564	และวาระที่	11	พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลให้ 

	 	 แก่ผูถ้อืหุน้	ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	จงึขอให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตัจัิดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท	โดยจ่ายเป็นหุน้ปันผลให้แก่ผูถ้อืหุ้น	จ�านวนไม่เกนิ	31,199,899	หุน้	 

	 	 คิดเป็นสัดส่วน	20	หุ้นสามัญ	ต่อ	1	หุ้นปันผล	รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น	15,599,949.50	บาท	หรือคิดเป็นจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ	0.025	บาท	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้น 

	 	 ปันผลแล้ว	ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา	0.025	บาทต่อหุ้น

  ความเห็นของคณะกรรมการ	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้เสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2565	พจิารณาอนมุตักิารจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่	 

	 	 	 	 	 	 	 ผู้ถือหุ้น	ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

  หมายเหตุ		 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	 	

วาระที่ 14   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

	 	 บริษัทก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	(Record	Date)	ในวันที	่14	มีนาคม	2565	และบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ 

	 	 บนเว็บไซต์ของบริษัท	www.siameastsolutions.com	เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่	29	มีนาคม	2565	จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท	เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	ในวันศุกร์ที่	29	เมษายน	2565	 

	 	 เวลา	09.30	น.	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	ห้อง	SILK	1	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	ถนนบางนา-ตราด	แขวงบางนา	เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	แผนที่สถานที่จัดประชุม	ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	10 

	 	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน	โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ	ก.	หรือแบบ	ข.	แบบใดแบบหนึ่ง	ส่วนผู้ถือหุ้น 

	 	 ต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน	(Custodian)	เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ	ค.	รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	7	เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของ 

	 	 ผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	 และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน	 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ	 ข.	 ให้ 

	 	 กรรมการอิสระของบริษัท	 ดังมีรายชื่อ	 และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	 7	 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได	้ โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสาร 

	 	 ประกอบการมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัที	่22	เมษายน	2565	โดยส่งมาท่ีเลขานกุารบริษัท	บรษิทั	สยามอสีต์	โซลชูัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	เลขท่ี	15/1	ถนนทางหลวงระยองสาย	3191	ต�าบลห้วยโป่ง	อ�าเภอเมอืงระยอง	 

	 	 จังหวัดระยอง	21150

	 	 ทั้งนี	้ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาค�าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน	การมอบฉันทะ	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน�ามาแสดงในวันประชุม	และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	ดังมีรายละเอียด 

	 	 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	5	และสิ่งที่ส่งมาด้วย	6	โดยบริษัทจะด�าเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	4	และเพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญ 

	 	 ผูถ้อืหุน้เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิง่ขึน้	บรษิทัจะเปิดให้ท่านผู้ถอืหุน้และผู้รับมอบฉนัทะลงทะเบยีนได้ตัง้แต่เวลา	08.00	น.ของวนัประชุม	ณ	ห้องประชมุช้ัน	2	ห้อง	SILK	1	ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุ 

	 	 ไบเทค	ถนนบางนา-ตราด	แขวงบางนา	เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นายธนชาติ	นุ่มนนท์

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการ

ที่	BCL2203001	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	29	มีนาคม	2565

เรื่อง		 	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2565

เรียน	 	 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	สยามอีสต	์โซลูชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย		 1.	ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564

	 	 	 2.	แบบ	56-1	One	Report	(รายงานประจ�าปี	2564)	และงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

	 	 	 3.	รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	 	 	 4.	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 	 5.	ค�าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน	การมอบฉันทะ	และรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน�ามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 	 6.	รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 	 7.	แบบหนังสือมอบฉันทะ	(แบบ	ก.	แบบ	ข.	และแบบ	ค.)

	 	 	 8.	ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทก�าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

	 	 	 9.	แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

	 	 	 10.	แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ�าปี	2564

	 	 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท	สยามอีสต์	โซลูชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	ในวันศุกร์ที่	29	เมษายน	2565	เวลา	09.30	น.	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	ห้อง	SILK	1	 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	ถนนบางนา-ตราด	แขวงบางนา	 เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 (Record	date)	ในวันที่	14	มีนาคม	2565	 เพื่อพิจารณา

เรื่องต่าง	ๆ	ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

	 	 บริษัทได้จัดท�ารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2564	ของบริษัท	ซึง่จัดขึน้เมือ่วนัที	่29	เมษายน	2564	และได้ด�าเนนิการจัดส่งส�าเนารายการประชมุดงักล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณชิย์ 

	 	 ตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด	พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบรษัิท	(www.siameastsolutions.com)	รายละเอยีดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย	1	คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ผูถ้อืหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชมุ 

	 	 ดังกล่าว

  ความเห็นของคณะกรรมการ		 คณะกรรมการเหน็ว่าบริษัทได้บนัทกึรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2564	ไว้อย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว	จึงเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	2565	รบัรองรายงาน 

	 	 	 	 	 	 	 การประชุมดังกล่าว

  หมายเหตุ		 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3  พิจารณารับรองผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2564

	 	 บริษัทได้สรุปผลการด�าเนนิงานและการเปล่ียนแปลงทีส่�าคญัของบริษัท	ซึง่เกดิขึน้ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชส้ิีนสุดวนัที	่31	ธนัวาคม	2564	ไว้ในรายงานประจ�าปี	2564	แล้ว	รายละเอยีดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย	2	

  ความเห็นของคณะกรรมการ	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

  หมายเหตุ		 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส�าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	 	 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา	 112	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	 และตามข้อบังคับของบริษัท	 ข้อ	 39.	 คณะกรรมการได้จัดให้มีการท�างบการเงินส�าหรับปี	 2564	 

	 	 สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว	จึงขอน�าเสนอให้ที่ประชุมสามัญ 

	 	 ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	พิจารณาอนุมัติงบการเงินส�าหรับป	ี2564	รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	2

หน่วย:ล้านบาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563

สินทรัพย์รวม 488.16 580.50 692.37 448.67

หนี้สินรวม 155.23 132.25 95.73 112.18

รายได้รวม 498.09 573.56 480.09 455.66

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) 34.87 40.58 80.32 25.20

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	ต่อหุ้น	(บาท/หุ้น) 0.08 0.30 0.17 0.11

  ความเห็นของคณะกรรมการ	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วมมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้รับรองและให้เสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบริษัทพิจารณาอนมุตังิบการเงินของบริษัท	ส�าหรบัปี	2564	สิน้สดุ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	 

	 	 	 	 	 	 	 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

  หมายเหตุ		 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่ 

	 	 เนื่องจาก	ตามมาตรา	71	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	และข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	17.	ได้ก�าหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	ให้กรรมการ 

	 	 ออกจากต�าแหน่งจ�านวน	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการในขณะนัน้	และกรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบริษัทนัน้	ให้จบัสลากกนั	ส่วนปีหลงั	ๆ 	ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่น 

	 	 ต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามมาตรานี	้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

	 	 ทั้งนี้	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2565	ของบริษัท	มีกรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	นี้	มีจ�านวน	3	คน	จากจ�านวนกรรมการทั้งหมด	7	คน	ซึ่งเท่ากับอัตรา	 

	 	 1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	ดังมีรายชื่อดังนี้	

	 	 	 1.	 นางสาวอรสา	 วิมลเฉลา	 	 	 กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 	 2.	 นางสาวจิรนาถ	 สุมานนท์	 	 	 กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 	 	 3.	 นายเดวิด			 สมัญญาภรณ์	 	 กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมคีวามเหน็ว่า	กรรมการผูท้ีจ่ะออกจากต�าแหน่งทัง้สามท่าน	เป็นผูท้ีม่คีวามรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์และประวตักิารท�างานทีด่	ีมภีาวะผูน้�า	มวีสิยัทศัน์กว้างไกล	รวมทัง้ 

	 	 มีคุณธรรม	จริยธรรม	ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร	สามารถอุทิศเวลาในการด�าเนินกิจการของบริษัทได	้ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และ 

	 	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง	และส�าหรับผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติส�าหรับการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน	ตามค�านิยาม 

	 	 กรรมการอสิระของบริษัท	ซึง่มรีายละเอยีดเดยีวกนักบัทีร่ะบใุนข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(“ส�านกังาน	ก.ล.ต.”)	และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	(“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”)	 

	 	 จึงขอน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2565	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน	3	ท่านกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง	ดังนี้

	 	 	 1.	 นางสาวอรสา	 วิมลเฉลา	 	 	 กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 	 2.	 นางสาวจิรนาถ	 สุมานนท์	 	 	 กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 	 	 3.	 นายเดวิด		 สมัญญาภรณ์	 	 กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 	 และขอน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม	ดังนี้

	 	 	 นางสาวณิชกมล	วงศ์พิพัฒน์		กรรมการ

	 	 ทั้งนี้	บริษัทได้จัดส่งส�าเนาประวัติและประสบการณ์การท�างานของผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว	ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	3		

	 	 บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ	ตั้งแต่วันที	่2	ธันวาคม	2564	จนถึงวันที่	31	มกราคม	2565	แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

  ความเห็นของคณะกรรมการ	 คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้	 พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในคร้ังนี้ได้ผ่านกระบวนการกล่ันกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการ 

	 	 	 	 	 	 	 บริษัท	 โดยผ่านการเสนอและพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2565	 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง 

	 	 	 	 	 	 	 กรรมการใหม่และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง	 โดยกรรมการล�าดับที่	 2	นางสาวจิรนาถ	สุมานนท	์ เป็น 

	 	 	 	 	 	 	 กรรมการอิสระซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	

  หมายเหตุ		 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6  พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2565

	 	 เนื่องด้วย	ตามมาตรา	90	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	พ.ศ.2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	ได้ก�าหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ	เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับ 

	 	 ของบริษัท	 และข้อบังคับของบริษัท	 ข้อ	 22.	 ได้ก�าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล	 เบี้ยประชุม	 บ�าเหน็จ	 โบนัส	 หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น	 

	 	 ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม	(2/3)	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	โดยอาจก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ�านวนแน่นอนหรือวางเป็น 

	 	 หลักเกณฑ์เฉพาะ	และจะก�าหนดไว้เป็นคราว	ๆ	หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได	้นอกจากนี	้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง	ๆ	ตามระเบียบ 

	 	 ของบริษัท	ทั้งนี้	ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น	จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือ 

	 	 ลูกจ้างของบริษัท

	 	 ในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ด�าเนินการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน	 

	 	 โดยค�านึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที	่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	 คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2565	 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน	 และ 

	 	 เบี้ยประชุมส�าหรับกรรมการประจ�าป	ี2565	ดังมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน 2564 2565 ปีที่เสนอ

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการบริษัท               	 	 (บาท/ครั้ง)

- กรรมการบริษัท																												 (บาท/คน/ครั้ง)

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ           (บาท/ครั้ง)

- กรรมการตรวจสอบ																							 (บาท/คน/ครั้ง)

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ          	 	 (บาท/เดือน)

- กรรมการตรวจสอบ																																		 (บาท/คน/เดือน)

เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)

- กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 																								(บาท/คน/ครั้ง)

ทั้งนี้	นายเดวิด	สมัญญาภรณ์ กรรมการบริษัท	ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสละสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทนของบริษัท

15,000

10,000

12,000

10,000

28,000

20,000

12,000

10,000

15,000

10,000

12,000

10,000

28,000

20,000

12,000

10,000

สิทธิและผลประโยชน์อื่น ไม่มี ไม่มี

  ความเห็นของคณะกรรมการ	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้น�าเสนอต่อทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	2565	เพือ่พจิารณาอนุมตักิารก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ�าปี	2565	 

	 	 	 	 	 	 	 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  หมายเหตุ 	 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส�าหรับปี 2565

	 	 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา	120	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	และข้อบังคับของบริษัท	ข้อที่	36.	ที่ก�าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	แต่งตั้งผู้สอบบัญช ี

	 	 และก�าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกป	ีคณะกรรมการตรวจสอบได้เลือกผู้สอบบัญช	ีโดยเสนอให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี	ดี	ไอ	เอ	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	เป็นส�านักงานสอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	2565	และ 

	 	 แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	เพื่อเป็นผู้ท�าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในป	ี2565	โดยมีผู้สอบบัญชีดังนี้

	 	 	 1.	นายจุมพฏ			 	 ไพรรัตนากร		 	 เลขทะเบียนผู้สอบ	7645	หรือ

	 	 	 2.	นายนพฤกษ์		 	 พิษณุวงษ์	 	 	 เลขทะเบียนผู้สอบ	7764	หรือ

	 	 	 3.	นางสาวสมจินตนา	 พลหิรัญรัตน์		 	 เลขทะเบียนผู้สอบ	5599	หรือ

	 	 	 4.	นางสุวิมล			 	 กฤตยาเกียรณ	์				 เลขทะเบียนผู้สอบ	2982	

	 	 ผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ด้านบนยงัไม่เคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบริษัท	ทัง้นี	้	บรษิทัสอบบญัชี	ด	ีไอ	เอ	อนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์	และ 

	 	 ในกรณทีีผู่ส้อบบญัชรัีบอนญุาตดงักล่าวข้างต้น	ไม่สามารถปฏบิตังิานได้ให้บริษัทสอบบญัชี	ด	ีไอ	เอ	อนิเตอร์เนช่ันแนล	จ�ากดั	จัดหาผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตอืน่ของบริษัทสอบบญัช	ีด	ีไอ	เอ	อนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากดั	แทนได้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี  ปี 2563  (บาท) ปี 2564  (บาท) เสนอปี 2565 (บาท)

ค่าตอบแทน 1,000,000 1,000,000 1,110,000

ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี
  

  เปรียบเทียบราคาตามราคาตลาด 

	 	 ทัง้นี	้คณะกรรมการเหน็ควรเสนอให้ก�าหนดค่าตอบแทนจ�านวน	1,110,000	บาทต่อปี		ซึง่เพิม่ข้ึนจากปี	2563	และ	2564	จ�านวน	110,000	บาท	เนือ่งจากในปี	2565	คดิรวมค่าตรวจสอบบญัชขีองบริษัทย่อย	ซ่ึงบรษิทั 

	 	 ได้ท�าการเปรียบเทยีบกบัราคาตลาดแล้ว	เป็นราคาทีเ่หมาะสม	และเนือ่งจากผลงานการตรวจสอบบญัชีและควบคมุภายในตลอดเวลาทีผ่่านมาเป็นทีน่่าพอใจ	และได้ท�าการตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565



เลขที่ TYCN006/65

วันที่ 1 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565

เรียน	 ผู้ถือหุ้นทุกท่านของบริษัท	ไทยคูน	เวิลด์ไวด์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

เอกสารแนบ : 1. สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564

	 	 	 2.	สำาเนาแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและรายงานของผู้สอบบัญชีปี	2564

    3. รายงานประจำาปี 2564

	 	 	 4.	ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 	

		 	 	 5.	แบบหนังสือมอบฉันทะ	ข.	และ	ค.	ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำาหนด

    6. แผนที่บริษัท

		 	 	 7.	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 	 8.	เอกสารที่จำาเป็นต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

	 	 	 9.	ฟอร์มขอรูปเล่มรายงานประจำาปี	2564

  

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท	ไทยคูน	เวิลด์ไวด์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	กำาหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	ในวันที่	26	เมษายน	2565	

เวลา	10.00	น.	ณ	บริษัท	ไทยคูน	เวิลด์ไวด์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	เลขที่	99	ม.	1	ต.	นิคมพัฒนา	อ.	นิคมพัฒนา	จ.	ระยอง	เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564

  ความเหน็คณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรใหผู้ถ้อืหุน้รับรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป	ี2564	ซึง่ประชมุเม่ือ	วนัที	่21	เมษายน	2564	 

	 	 เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง	(ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ	1)

วาระที่ 2 : รับรองผลการดำาเนินงานของบริษัทประจำาปี 2564

รายละเอียด :	รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทประจำาปี	2564	มีดังต่อไปนี้

	 	 	 	 1.	 งบแสดงฐานะการเงิน	:	สนิทรพัย์หมุนเวียน	3,707	ลา้นบาท	สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,395	ลา้นบาท	รวมสนิทรัพย์ทั้งหมด	7,102	ล้านบาท	หนี้สินหมุนเวียน	 

	 	 	 	 	 	 2,589	ล้านบาท	หนี้สินไม่หมุนเวียน	44	ล้านบาท	รวมหนี้สินทั้งหมด	2,633	ล้านบาท	ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,468	ล้านบาท	ทุนที่ออก 

	 	 	 	 	 	 และชำาระแล้ว	5,967	ล้านบาท	ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซื้อคืน	20	ล้านบาท	สำารองตามกฎหมาย	17	ล้านบาท	กำาไรที่ยังไม่ได้จัดสรร	 

	 	 	 	 	 	 -1,657	ล้านบาท

	 	 	 	 2.	 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	:	รายได้	9,060	ล้านบาท	รายได้อื่นๆ	33	ล้านบาท	รวมรายได้ทั้งหมด	9,093	ล้านบาท	ต้นทุนขาย	7,961	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายใน 

	 	 	 	 	 	 การขายและบริหาร	380	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายอื่น	242	ล้านบาท	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	8,583	ล้านบาท	ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน 

	 	 	 	 	 	 ลงทนุในบริษัทร่วม	-88	ลา้นบาท	รายไดท้างการเงนิ	0.54	ลา้นบาท	ตน้ทนุทางการเงนิ	38	ลา้นบาท	คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได	้8	ลา้นบาท	 

	 	 	 	 	 	 กำาไรสุทธิ	377	ล้านบาท	กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.63	บาท

	 	 	 	 3.	งบกระแสเงินสด	:	เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำาเนินงาน		 (87)	 ล้านบาท			 	

	 	 	 	 	 	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		 (444)	 ล้านบาท		 	

	 	 	 	 	 	 เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	 835	 ล้านบาท

		 	 	 	 	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	 304	 ล้านบาท		 	

	 	 	 	 	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	 161	 ล้านบาท			 	

	 	 	 	 	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี		 465	 ล้านบาท	

	 	 	 	 4.	 ในปี	2564	งบการเงินรวมมีผลกำาไรสุทธิ	377	ล้านบาท	ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก	ผลกำาไรจากการดำาเนินงาน	478	ล้านบาท	และรายได้ที่มิใช่จากการดำาเนินงาน	 

	 	 	 	 	 33	ล้านบาท	ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	88	ล้านบาทตามลำาดับ	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	8	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	38	ล้านบาท	

	 	 	 	 5.	 งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำาปี	2564	(ตามเอกสารแนบ	2)	(ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ	2	และรายงานประจำาปี	2564	หน้า	88-95)	 

  

  ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองผลการดำาเนินงานของบริษัทประจำาปี	2564

วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียด :	 งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจำาป	ี2564	ซึง่ประกอบดว้ย	งบแสดงฐานะการเงนิ	และงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็	งบกระแสเงนิสดและงบแสดงการเปลีย่นแปลง 

	 	 	 ส่วนของผู้ถอืหุน้	ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบและแสดงความเหน็อยา่งไมม่เีง่ือนไข	โดยนายกฤษดา	เลศิวนา	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตทะเบยีนเลขที	่4958	แหง่บรษัิท	สำานกังาน	 

	 	 	 อีวาย	จำากัด	ณ	วันที่	28	กุมภาพันธ์	2565	และได้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว(ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ	2	และรายงานประจำาปี	2564	หน้า	 

	 	 	 82-87)

   ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด	ณ	31	ธันวาคม	2564

วาระที่ 4 : พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2564

รายละเอียด :	 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลประจำาปี	 2564	 สำาหรับผลการดำาเนินการตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2564	 ถึงวันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 ในปี	 2564	 บริษัทมีกำาไรทุนสุทธิ	 

	 	 	 (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท)	เป็นเงิน	62,538,221	บาท	มีผลขาดทุนสะสม	1,656,395,242	บาท	ตามพระราชบัญญัติบริษัทจำากัดมหาชน	พ.ศ.	2535	มาตรา	115	 

	 	 	 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	บริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่	จึงงดจ่ายเงินปันผลประจำาปี	2564	(ดูรายละเอียดในรายงานประจำาปี 2564 หน้า 16)

   ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำาปี	2564

วาระที่ 5 : พิจารณาและอนุมัติกรรมการ 1/3 ที่ลาออกตามวาระและเห็นควรแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2565

รายละเอียด :	 ประธานได้เสนอในที่ประชุมว่า	ตามข้อบังคับของบริษัท	ข้อที่	17	กรรมการ	1/3	ต้องลาออกตามวาระ	โดยประธานได้	เสนอให้นำาเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา 

	 	 	 ปี	2565	 เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งและกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ	 (ดูรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง 

	 	 	 เป็นกรรมการในเอกสารแนบ	4	และรายงานประจำาปี	2564	หน้า	71.72)

	 	 	 	 1.	 รายชื่อกรรมการที่ลาออกตามวาระและเห็นควรแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	 	 	 	 	 	 1.	นางสาวหวง	เฟิ่ง	เหมย	 กรรมการ

	 	 	 	 	 	 2.	นายจิรวัฒน์	หวาง	 กรรมการอิสระ	(กรรมการตรวจสอบ)

	 	 	 	 	 บคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ในคร้ังนีไ้ดผ้า่นกระบวนการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบกจิการของบริษัท	กรรมการ	 

	 	 	 	 	 2	คนข้างต้นได้รับการแต่งตั้งจาก	บริษัท	ไทยคูน	กรุ๊ป	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ	

	 	 	 	 	 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 	 2.	 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	 ประจำาปี	 2565	 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัต	ิ 

	 	 	 	 	 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 	 	 	 	 ค่าตอบแทนของกรรมการ	(ต่อคนต่อเดือน)

	 	 	 	 	 -	ประธานกรรมการบริษัท	 	 จำานวน		 30,000		 บาท/เดือน

     - กรรมการ   จำานวน 	 20,000		 บาท/เดือน

	 	 	 	 	 ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	(ต่อคนต่อเดือน)

	 	 	 	 	 -	ประธานกรรมการตรวจสอบ		 	 จำานวน		 30,000		 บาท/เดือน

     - กรรมการตรวจสอบ   จำานวน 	 20,000		 บาท/เดือน

	 	 	 	 3.	 กรรมการทั้งหมด	7	ท่าน	และค่าตอบแทนทั้งหมด	(เงินเดือน)	ประจำาปี	2565	เป็นจำานวนเงิน	1,640,000	บาท	ค่าตอบแทนอื่นๆไม่มี	 (ดูรายละเอียดใน 

     รายงานประจำาปี 2564 หน้า 72)	

 

  ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการที่ลาออกตามวาระ	นางสาวหวง	เฟิ่ง	เหมย	ตำาแหน่ง	กรรมการ	และ	 

	 	 นายจิรวัฒน	์หวาง	ตำาแหน่ง	กรรมการอิสระ	(กรรมการตรวจสอบ)	เสนอให้นำาเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	เพื่อเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง	 

	 	 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด	 (เงินเดือน)	 ประจำาปี	 2565	 เป็นจำานวนเงิน	 1,640,000	 บาท	 และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจำาปี	 2565	 ตามที่ 

  เสนอมาข้างต้น

วาระที่ 6 : พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทนปี 2565

รายละเอียด :	 1.	 แต่งตั้ง	นายกฤษดา	เลิศวนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4958	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินมาแล้วเป็นระยะเวลา	4	ปี	ตั้งแต่ปี	2561	และ/หรือ	 

	 	 	 	 นางสาวมณ	ีรัตนบรรณกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5313	และ/หรือ	นางพูนนารถ	เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5238	แห่งบริษัท 

	 	 	 	 สำานกังาน	อีวาย	จำากดั	เปน็ผู้สอบบญัชขีองบรษัิทประจำาปี	2565	ในกรณท่ีีผูส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งตน้ไมส่ามรถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด	้บรษิทั	สำานกังาน	อวีาย	จำากัด	จัดหา 

	 	 	 	 ผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตอืน่ของสำานกังานทำาหนา้ทีต่รวจสอบบญัชแีทนผูส้อบบญัชดีงักล่าว	ผูส้อบบัญชขีองบริษัทยอ่ยนัน้ไมใ่ชสั่งกดัสำานกังานบญัชเีดยีวกนักบับริษัท	 

	 	 	 	 คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำางบการเงินได้ทันตามกำาหนดระยะเวลา	โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

	 	 	 2.	 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์และ	/หรือ	มีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท/	บริษัทย่อย/	ผู้บริหาร/	ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่หรือผู้เกี่ยวข้องกับ 

	 	 	 	 บุคคลดังกล่าว	

	 	 	 3.	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี	 2565	 ไม่เกิน	 2,460,000	 บาท	 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	 (ดูรายละเอียดในรายงาน 

	 	 	 	 ประจำาปี	2564	หน้า	69)	      

   หน่วย : บาท

  ความเหน็คณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรใหผู้้ถอืหุน้อนมุตัแิตง่ตัง้นายกฤษดา	เลศิวนา	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตทะเบยีนเลขที	่4958	เปน็ผูล้งลายมอื 

	 	 ชื่อในงบการเงินมาแล้วเป็นระยะเวลา	4	ปี	ตั้งแต่ป	ี2561	และ/หรือ	นางสาวมณี	รัตนบรรณกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที	่5313	และ/หรือ	นางพูนนารถ	 

	 	 เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที	่5238	แห่งบริษัทสำานักงาน	อีวาย	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาป	ี2565	และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำา 

	 	 ป	ี2565	เป็นเงินจำานวน	2,460,000	บาท

วาระที่ 7 : พิจารณาและอนุมัติโอนเงินทุนสำารอง และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

รายละเอียด :	 ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจำากดั	พ.ศ.	2535	มาตรา	119	เสนอใหบ้ริษัทโอนทนุสำารองเพือ่ชดเชยผลขาดทนุสะสมตามทีป่รากฏในงบการเงินทีผ่่านการตรวจสอบ 

	 	 	 แล้วสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	โดยโอนทุนสำารองตามกฎหมายจำานวน	16,832,439	บาท	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำานวน	20,018,190	บาท	เพื่อชดเชย 

	 	 	 ผลขาดทุนสะสม	

 

  ความเหน็คณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรใหผู้ถ้อืหุน้อนมุตัใิหโ้อนทนุสำารองเพือ่ชดเชยผลขาดทุนสะสมตามทีป่รากฏในงบการเงินทีผ่่านการตรวจสอบ 

	 	 แล้วสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	โดยโอนทุนสำารองตามกฎหมายจำานวน	16,832,439	บาท	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำานวน	20,018,190	บาท	เพื่อชดเชยผล 

	 	 ขาดทุนสะสม	และเสนอให้นำามตินี้ไปพิจารณาในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	เพื่ออนุมัติ

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน

รายละเอียด :	 บรษิทัจะตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบรษิทัจำานวน	1,491,872,250	บาท	จากทนุจดทะเบยีนเดิมจำานวน	5,967,489,000	บาท	เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน	4,475,616,750	 

	 	 	 บาท	โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้น	(Par	Value)	จากหุ้นละ	10	บาท	เป็นหุ้นละ	7.50	บาท	เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท	โดยจำานวนหุ้นของบริษัท 

	 	 	 ภายหลังการลดทุนแล้วจะมีจำานวนคงเดิมเท่ากับ	596,748,900	หุ้น	ตามที่ปรากฏในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทยัง 

	 	 	 คงมียอดขาดทุนสะสมเท่ากับ	 1,656,395,240	 บาท	 ทั้งนี้ภายหลังการลดทุนและการโอนทุนสำารองตามกฎหมาย	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	 เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว	 

	 	 	 บริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมคงเหลือเท่ากับ	127,672,363	บาท	

	 	 ทั้งนี	้การลดทุนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบใดๆ	ต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้นของบริษัท	โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด	มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของ 

	 	 บริษัทยังคงเป็นมูลค่าเดิม	อีกทั้งการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะทำาให้บริษัทสามารถรับรู้ผลกำาไรได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีโอกาสได้รับเงินปันผลเร็วขึ้น 

	 	 ในกรณีที่บริษัทมีผลกำาไรจากผลประกอบการ	การลดทุนดังกล่าวเป็นเพียงการปรับตัวเลขทางบัญช	ีโดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  ความเห็นคณะกรรมการ	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วของบริษัทมีจำานวน	 1,491,872,250	 บาท	 จาก	 

	 	 5,967,489,000.00	บาท	เหลือ	4,475,616,750	บาท	โดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้น	(Par	Value)	จากหุ้นละ	10	บาท	เป็นหุ้นละ	7.50	บาท	เพื่อชดเชยผลขาดทุน 

	 	 สะสม	ตามรายละเอยีดและวาระการประชุมทีไ่ดเ้สนอดงักล่าว	และเสนอให้นำามตินีไ้ปพิจารณาในทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปี	2565	เพ่ือให้ไดค้วามเหน็ชอบตามทีก่ำาหนด 

	 	 ในข้อบังคับของบริษัท	 นอกจากนี้	 ให้กรรมการดำาเนินการแจ้งเจ้าหนี้ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อเป็นการทำาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการลดทุนของบริษัท	 และให ้

	 	 มั่นใจว่าจะไม่มีผู้ใดคัดค้านการจดทะเบียนลดทุนดังกล่าว

วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

รายละเอียด :	 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ	4	ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน	ดังนี้

	 	 	 	 (เดิม)	ข้อ	4.	 ทุนจดทะเบียน		 5,967,489,000		 บาท	(ห้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาท)	

	 	 	 	 	 แบ่งออกเป็น		 			596,748,900		 หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยหุ้น)	

	 	 	 	 	 มูลค่าหุ้นละ		 	 		10		 บาท	(สิบบาท)	

	 	 	 	 	 โดยแยกเป็น

	 	 	 	 	 หุ้นสามัญ			 596,748,900		หุ้น	 (ห้าร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยหุ้น)	

	 	 	 	 	 หุ้นบุริมสิทธ	ิ	 	 	-	หุ้น		 (	-	หุ้น)	”

		 	 	 	 	(ใหม่)	ข้อ	4.	ทุนจดทะเบียน		 	4,475,616,750		 บาท	(ห้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาท)	

	 	 	 	 	 แบ่งออกเป็น		 			596,748,900		 หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยหุ้น)	

	 	 	 	 	 มูลค่าหุ้นละ		 	 	7.50		 บาท	(สิบบาท)	

	 	 	 	 	 โดยแยกเป็น

	 	 	 	 	 หุ้นสามัญ			 	596,748,900		 หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยหุ้น)	

	 	 	 	 	 หุ้นบุริมสิทธ	ิ	 	 	-	หุ้น		 (	-	หุ้น)	”

  

	 	 	 	 ทั้งนี้	 มอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำานาจพิจารณากำาหนดเงื่อนไขและรายละเอียด	 ในการดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ 

	 	 	 	 ลดทุนดังกล่าว	ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำา	หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	หนังสือบริคณห์สนธ	ิและ/หรือ	คำาขอต่างๆ	และ/หรือดำาเนินการ 

	 	 	 	 ใดๆ	เพื่อปฎิบัติให้เป็นไหตามคำาสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	และการนำาส่ง 

	 	 	 	 ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	กระทรวงพาณิชย์	หรือหน่วยงานอื่นๆ	 

    ที่เกี่ยวข้อง

   ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ	4	ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการ 

	 	 	 ลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น	และข้อบังคับของบริษัท	และมอบหมายให้ณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำานาจพิจารณากำาหนดเงื่อนไขและ 

	 	 	 รายละเอียด	ในการดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าวข้างต้น	และเสนอให้นำามตินี้ไปพิจารณาในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	เพื่ออนุมัติ

วาระที่ 10 : พิจารณาวาระอื่น (ถ้ามี)

 

ขอเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัท	ไทยคูน	เวิลด์ไวด์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	ทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวันที่	 เวลา	และสถานที่ที่กำาหนดดังกล่าวข้างบน	หากท่านไม่สามารถ

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้	 สามารถกรอกฟอร์มมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านตามเอกสารที่แนบมาและนำาส่งให้เลขานุการคณะกรรมการ

ก่อนเริ่มต้นประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท	ไทยคูน	เวิลด์ไวด์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

__________________________

(นายนัธทวัฒน์	ฐานาภิญญานันท์)

กรรมการ

43วันพฤหัสบดีที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2564

  

เลขที่  TYCN007/64

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

เรียน		ผู้ถือหุ้นทุกท่านของบริษัท	ไทยคูน	เวิลด์ไวด์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

เอกสารแนบ : 1.  ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

	 	 			 		 	 2.		 ส�าเนาแสดงฐานะการเงินรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและรายงานของผู้สอบบัญชีปี	2563

            3.   รายงานประจ�าปี 2563

	 	 			 		 	 4.			ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ	

							 		 	 5.			แบบหนังสือมอบฉันทะ	ข.	และ	ค.	ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก�าหนด

          6.   แผนที่บริษัท

												7.			ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

	 							 	 8.		 เอกสารที่จ�าเป็นต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

	 							 	 9.			ฟอร์มขอรูปเล่มรายงานประจ�าปี	2563

     

จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการของบริษัท	ไทยคนู	เวลิด์ไวด์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)	ก�าหนดให้มกีารจัดประชมุสามญั

ผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2564	ในวนัที	่21	เมษายน	2564	เวลา	10.00	น.	ณ	บริษัท	ไทยคนู	เวลิด์ไวด์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)	 

เลขที่	99	ม.	1	ต.	นิคมพัฒนา	อ.	นิคมพัฒนา	จ.	ระยอง	เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 :  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

       ความเหน็คณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ผู้ถอืหุน้รับรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

	 	 			 		 ประจ�าปี	 2563	ซึ่งประชุมเมื่อ	 วันที่	 11	สิงหาคม	 2563	 เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง	 (ดูรายละเอียดใน 

       เอกสารแนบ 1)

วาระที่ 2 :  รับรองผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี  2563

รายละเอียด		:		 รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี	2563	มีดังต่อไปนี้

	 	 			 		 	 	 1.	งบแสดงฐานะการเงิน	:	สินทรัพย์หมนุเวยีน	2,900	ล้านบาท	สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน	3,430	ล้านบาท		รวมสินทรัพย์ 

	 	 			 		 	 	 	 ทัง้หมด	6,330	ล้านบาท	หนีสิ้นหมนุเวยีน	2,312	ล้านบาท	หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน	41	ล้านบาท	รวมหนีสิ้นทัง้หมด	 

	 	 			 		 	 	 	 2,353	ล้านบาท	ส่วนของผู้ถอืหุน้	3,977	ล้านบาท		ทนุทีอ่อกและช�าระแล้ว	5,967	ล้านบาท	ส่วนเกนิทนุหุน้สามญั 

	 	 			 		 	 	 	 ซื้อคืน	20	ล้านบาท		ส�ารองตามกฎหมาย	17	ล้านบาท	ก�าไรที่ยังไม่ได้จัดสรร	-2,033	ล้านบาท

	 	 			 		 	 	 2.	งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ:	รายได้	5,987	ล้านบาท	รายได้อืน่ๆ	47	ล้านบาท	รวมรายได้ทัง้หมด	6,034	ล้านบาท	 

	 	 			 		 	 	 	 ต้นทนุขาย	5,760	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	255	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายอ่ืน	25	ล้านบาท	รวมค่าใช้ 

	 	 			 		 	 	 	 จ่ายทัง้หมด	6,040	ล้านบาท	ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม	-258	ล้านบาท	รายได้ทางการเงิน	 

	 	 			 		 	 	 	 0.73	ล้านบาท	ต้นทนุทางการเงิน	52	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6	ล้านบาท	ขาดทนุสุทธ	ิ321	ล้านบาท	 

	 	 			 		 	 	 	 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.54	บาท

	 	 			 		 	 	 3.	งบกระแสเงินสด	:		เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน		 569	 ล้านบาท	

																				 	 	 	 	เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		 (205)	 ล้านบาท

																				 	 	 	 	เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 (627)	 ล้านบาท

																				 	 	 	 	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	 (263)	 ล้านบาท

																				 	 	 	 	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	 424	 ล้านบาท	

																				 	 	 	 	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี		 161	 ล้านบาท		

        	 4.	 ในปี	 2563	 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีผลขาดทุนสุทธิ	 321	 ล้านบาท	 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก 

	 	 			 		 	 	 	 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 258	 ล้านบาท	 ขาดทุนจากการด�าเนินงาน	 27	 ล้านบาท	 และรายได้ 

	 	 			 		 	 	 	 ที่มิใช่จากการด�าเนินงาน	22	ล้านบาทตามล�าดับ	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	52	ล้านบาท	 

  			 		 	 	 5.	งบการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสียของบริษัทประจ�าปี	2563	(ตามเอกสารแนบ	2)	(ดรูายละเอยีด 

	 	 			 		 	 	 	 ในเอกสารแนบ	2	และรายงานประจ�าปี	2563	หน้า	63-71)	

ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี	2563

วาระที่ 3 :   พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563

รายละเอียด:		 งบการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุตามวิธส่ีวนได้เสียของบริษัทประจ�าปี	2563	ซึง่ประกอบด้วย	งบแสดงฐานะการเงิน	และ 

	 	 			 		 	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 งบกระแสเงินสดและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของแสดงความเห็นอย่าง 

	 	 			 		 	 ไม่มเีง่ือนไข	โดยนายกฤษดา	เลิศวนา	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตทะเบยีนเลขที	่4958	แห่งบริษัท	ส�านกังาน	อวีาย		 

	 	 			 		 	 จ�ากัด	ณ	วันที่	24	กุมภาพันธ์	2564	และได้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	(ดูรายละเอียด 

	 	 			 		 	 ในเอกสารแนบ	2	และรายงานประจ�าปี	2563	หน้า	56-62)

ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุด	ณ		31	ธันวาคม	2563

วาระที่ 4 :   พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2563

รายละเอียด	:	บริษัทงดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	 2563	ส�าหรับผลการด�าเนินการตั้งแต่วันที่	 1	มกราคม	2563	ถึงวันที่	 31	 

	 	 			 		 	 ธันวาคม	2563	ในปี	2563	บริษัทมีขาดทุนสุทธิ	(ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท)	เป็นเงิน	358,728,356	บาท	 

	 	 			 		 	 คงเหลือยอดขาดทุนสะสม	จ�านวน	1,718,933,463	บาท	(ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)	 

	 	 			 		 	 เป็นเงิน	 321,048,881	 บาทคงเหลือยอดขาดทุนสะสม	 จ�านวน	 2,033,461,594	 บาท	 ตามพระราชบัญญัติ 

	 	 			 		 	 บริษัทจ�ากัดมหาชน	พ.ศ.	2535	มาตรา	115	และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	บริษัทมีขาดทุนสะสม 

	 	 			 		 	 อยู่	จึงงดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	2563	(ดูรายละเอียดในรายงานประจ�าปี 2563 หน้า 16)

ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	2563

วาระที่ 5 :  พิจารณาและอนุมัติกรรมการ 1/3 ที่ลาออกตามวาระและเห็นควรแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

       และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

รายละเอียด	:		ประธานได้เสนอในทีป่ระชมุว่า	ตามข้อบงัคบัของบริษัท	ข้อที	่17	กรรมการ	1/3	ต้องลาออกตามวาระ	โดยประธาน 

	 	 			 		 	 ได้เสนอให้น�าเข้าทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	2564	เพ่ือเลือกตัง้กลับเข้าเป็นกรรมการอกีวาระหนึง่และก�าหนด 

	 	 			 		 	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	(ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 4 และรายงานประจ�าปี 2563 หน้า 16-26)

	 	 			 		 	 	 1.	รายชื่อกรรมการที่ลาออกตามวาระและเห็นควรแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

          1.  นายหวง เหวิน สง     กรรมการ

	 	 			 		 	 	 	 2.		นายนัธทวัฒน์	ฐานาภิญญานันท์		 กรรมการ

	 	 			 		 	 	 	 3.		นายสุรพล	ขวัญใจธัญญา	 	 	 กรรมการอิสระ	(ประธานกรรมการตรวจสอบ)

	 	 			 		 	 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในคร้ังนี้ได้ผ่านกระบวนการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที ่

        เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัท ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ

	 	 			 		 	 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น 

	 	 			 		 	 อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

	 	 			 		 	 	 2.	กรรมการทัง้หมด	7	ท่าน	และค่าตอบแทนทัง้หมด	(เงินเดอืน)	ประจ�าปี	2564	เป็นจ�านวนเงนิ	1,080,000	บาท	 

	 	 			 		 	 ค่าตอบแทนอื่นๆไม่มี		(ดูรายละเอียดในรายงานประจ�าปี	2563	หน้า	25-26)																			

ความเห็นคณะกรรมการ	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการที่ลาออกตามวาระ	 

นายหวง	เหวิน	สง	ต�าแหน่ง	กรรมการ	นายนัธทวัฒน์		ฐานาภิญญานันท์		ต�าแหน่ง	กรรมการ	และ	นายสุรพล	ขวัญใจธัญญา	

ต�าแหน่ง	กรรมการอสิระ	(ประธานกรรมการตรวจสอบ)	เสนอให้น�าเข้าทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2564	เพ่ือเลือกตัง้กลับเข้า

มาเป็กรรมการอีกวาระหนึ่ง	และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดประจ�าปี	2564	ตามที่เสนอมาข้างต้น

วาระที่ 6 :  พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนปี 2564

รายละเอียด :

	 	 			 		 	 1.	แต่งตัง้	นายกฤษดา	เลิศวนา	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตทะเบยีนเลขที	่4958	เป็นผู้ลงลายมอืชือ่ในงบการเงินมาแล้วเป็น 

	 	 			 		 	 	 ระยะเวลา	3	ปี	ตัง้แต่ปี	2561	และ/หรือ	นางสาวมณี	รัตนบรรณกจิ	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตทะเบยีนเลขที	่5313	 

	 	 			 		 	 	 และ/หรือ	นางพูนนารถ	เผ่าเจริญ	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตทะเบยีนเลขที	่5238	แห่งบริษัทส�านกังาน	อวีาย	จ�ากดั	 

	 	 			 		 	 	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	 2564	 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 

	 	 			 		 	 	 บริษัท	 ส�านักงาน	 อีวาย	 จ�ากัด	 จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส�านักงานท�าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี 

	 	 			 		 	 	 แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว	โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

	 	 			 		 	 2.	ผู้สอบบญัชีทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ไม่มคีวามสัมพันธ์และ	/หรือ	มส่ีวนได้เสียของผูส้อบบญัชกีบับริษัท/	บริษัทย่อย/	 

	 	 			 		 	 	 ผู้บริหาร/	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ	ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว		

	 	 			 		 	 3.	ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบริษัทประจ�าปี	2564	ไม่เกนิ	2,550,000	บาท	ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

         ตรวจสอบแล้ว 

	 							 	 	 (ดูรายละเอียดในรายงานประจ�าปี	2563	หน้า	37)																									 	

               หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563

ค่าสอบบัญชี 2,550,000 2,250,000

ค่าบริการอื่น	(Non-audit	service	fee) 160,000 160,000

ความเหน็คณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ผูถ้อืหุน้อนมุตัแิต่งตัง้นายกฤษดา	เลิศวนา	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต

ทะเบยีนเลขที	่4958	เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงินมาแล้วเป็นระยะเวลา	3	ปี	ตัง้แต่ปี	2561	และ/หรือ	นางสาวมณ	ีรัตนบรรณกจิ	 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	 5313	 และ/หรือ	 นางพูนนารถ	 เผ่าเจริญ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	 5238	

แห่งบริษัทส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	 2564	และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�าปี	 2564	 

เป็นเงินจ�านวน	2,550,000	บาท

วาระที่ 7 :  พิจารณาวาระอื่น (ถ้ามี)

 

ขอเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัท	ไทยคูน	เวิลด์ไวด์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	ทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวันที่	เวลา	และ

สถานที่ที่ก�าหนดดังกล่าวข้างบน	หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้	สามารถกรอกฟอร์มมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านตามเอกสารที่แนบมาและน�าส่งให้เลขานุการคณะกรรมการก่อนเริ่มต้นประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท	ไทยคูน	เวิลด์ไวด์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

__________________________

(นายนัธทวัฒน์	ฐานาภิญญานันท์)

กรรมการ

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ป	ี2565	(ปีทีเสนอ) ปี 2564

ค่าสอบบัญชี 2,460,000 2,550,000

ค่าบริการอื่น	(Non-audit	service	fee) 160,000 160,000

รายละเอียด

ข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ปัจจุบัน (ก่อนการลดทุนเพื่อล้างส่วนเกินมูลค่าหุ้น

สามัญและขาดทุนสะสม)

ภายหลังการลดทุนเพื่อล้างส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

และขาดทุนสะสม

ทุนจดทะเบียน	 5,967,489,000.00	บาท	 4,475,616,750	บาท	

ทุนชาระแล้ว 5,967,489,000.00	บาท	 4,475,616,750	บาท	

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	 10 บาท 7.50 บาท 

จำานวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว	
- หุ้นสามัญ 
-	หุ้นบุริมสิทธิ	

596,748,900	หุ้น	
596,748,900	หุ้น	

- หุ้น

596,748,900	หุ้น
596,748,900	หุ้น	

- หุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 20,018,190	บาท	 0 บาท 

ทุนสารองตามกฎหมาย	 16,832,439	บาท	 0 บาท 

ขาดทุนสะสม	 (1,656,395,242)	บาท	 (127,672,363)	บาท	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 6,221,854	บาท	 6,221,854	บาท

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,354,166,241	บาท	 4,354,166,241	บาท

43วันพฤหัสบดีที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2564

  

เลขที่  TYCN007/64

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

เรียน		ผู้ถือหุ้นทุกท่านของบริษัท	ไทยคูน	เวิลด์ไวด์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

เอกสารแนบ : 1.  ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

	 	 			 		 	 2.		 ส�าเนาแสดงฐานะการเงินรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและรายงานของผู้สอบบัญชีปี	2563

            3.   รายงานประจ�าปี 2563

	 	 			 		 	 4.			ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ	

							 		 	 5.			แบบหนังสือมอบฉันทะ	ข.	และ	ค.	ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก�าหนด

          6.   แผนที่บริษัท

												7.			ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

	 							 	 8.		 เอกสารที่จ�าเป็นต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

	 							 	 9.			ฟอร์มขอรูปเล่มรายงานประจ�าปี	2563

     

จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการของบริษัท	ไทยคนู	เวลิด์ไวด์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)	ก�าหนดให้มกีารจัดประชมุสามญั

ผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2564	ในวนัที	่21	เมษายน	2564	เวลา	10.00	น.	ณ	บริษัท	ไทยคนู	เวลิด์ไวด์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)	 

เลขที่	99	ม.	1	ต.	นิคมพัฒนา	อ.	นิคมพัฒนา	จ.	ระยอง	เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 :  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

       ความเหน็คณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ผู้ถอืหุน้รับรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

	 	 			 		 ประจ�าปี	 2563	ซึ่งประชุมเมื่อ	 วันที่	 11	สิงหาคม	 2563	 เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง	 (ดูรายละเอียดใน 

       เอกสารแนบ 1)

วาระที่ 2 :  รับรองผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี  2563

รายละเอียด		:		 รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี	2563	มีดังต่อไปนี้

	 	 			 		 	 	 1.	งบแสดงฐานะการเงิน	:	สินทรัพย์หมนุเวยีน	2,900	ล้านบาท	สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน	3,430	ล้านบาท		รวมสินทรัพย์ 

	 	 			 		 	 	 	 ทัง้หมด	6,330	ล้านบาท	หนีสิ้นหมนุเวยีน	2,312	ล้านบาท	หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน	41	ล้านบาท	รวมหนีสิ้นทัง้หมด	 

	 	 			 		 	 	 	 2,353	ล้านบาท	ส่วนของผู้ถอืหุน้	3,977	ล้านบาท		ทนุทีอ่อกและช�าระแล้ว	5,967	ล้านบาท	ส่วนเกนิทนุหุน้สามญั 

	 	 			 		 	 	 	 ซื้อคืน	20	ล้านบาท		ส�ารองตามกฎหมาย	17	ล้านบาท	ก�าไรที่ยังไม่ได้จัดสรร	-2,033	ล้านบาท

	 	 			 		 	 	 2.	งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ:	รายได้	5,987	ล้านบาท	รายได้อืน่ๆ	47	ล้านบาท	รวมรายได้ทัง้หมด	6,034	ล้านบาท	 

	 	 			 		 	 	 	 ต้นทนุขาย	5,760	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	255	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายอืน่	25	ล้านบาท	รวมค่าใช้ 

	 	 			 		 	 	 	 จ่ายทัง้หมด	6,040	ล้านบาท	ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม	-258	ล้านบาท	รายได้ทางการเงิน	 

	 	 			 		 	 	 	 0.73	ล้านบาท	ต้นทนุทางการเงิน	52	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6	ล้านบาท	ขาดทนุสุทธ	ิ321	ล้านบาท	 

	 	 			 		 	 	 	 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.54	บาท

	 	 			 		 	 	 3.	งบกระแสเงินสด	:		เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน		 569	 ล้านบาท	

																				 	 	 	 	เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		 (205)	 ล้านบาท

																				 	 	 	 	เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 (627)	 ล้านบาท

																				 	 	 	 	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	 (263)	 ล้านบาท

																				 	 	 	 	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	 424	 ล้านบาท	

																				 	 	 	 	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี		 161	 ล้านบาท		

        	 4.	 ในปี	 2563	 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีผลขาดทุนสุทธิ	 321	 ล้านบาท	 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก 

	 	 			 		 	 	 	 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 258	 ล้านบาท	 ขาดทุนจากการด�าเนินงาน	 27	 ล้านบาท	 และรายได้ 

	 	 			 		 	 	 	 ที่มิใช่จากการด�าเนินงาน	22	ล้านบาทตามล�าดับ	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	52	ล้านบาท	 

  			 		 	 	 5.	งบการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสียของบริษัทประจ�าปี	2563	(ตามเอกสารแนบ	2)	(ดรูายละเอยีด 

	 	 			 		 	 	 	 ในเอกสารแนบ	2	และรายงานประจ�าปี	2563	หน้า	63-71)	

ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี	2563

วาระที่ 3 :   พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563

รายละเอียด:		 งบการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุตามวิธส่ีวนได้เสียของบริษัทประจ�าปี	2563	ซึง่ประกอบด้วย	งบแสดงฐานะการเงิน	และ 

	 	 			 		 	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 งบกระแสเงินสดและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของแสดงความเห็นอย่าง 

	 	 			 		 	 ไม่มเีง่ือนไข	โดยนายกฤษดา	เลิศวนา	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตทะเบยีนเลขที	่4958	แห่งบริษัท	ส�านกังาน	อวีาย		 

	 	 			 		 	 จ�ากัด	ณ	วันที่	24	กุมภาพันธ์	2564	และได้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	(ดูรายละเอียด 

	 	 			 		 	 ในเอกสารแนบ	2	และรายงานประจ�าปี	2563	หน้า	56-62)

ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุด	ณ		31	ธันวาคม	2563

วาระที่ 4 :   พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2563

รายละเอียด	:	บริษัทงดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	 2563	ส�าหรับผลการด�าเนินการตั้งแต่วันที่	 1	มกราคม	2563	ถึงวันที่	 31	 

	 	 			 		 	 ธันวาคม	2563	ในปี	2563	บริษัทมีขาดทุนสุทธิ	(ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท)	เป็นเงิน	358,728,356	บาท	 

	 	 			 		 	 คงเหลือยอดขาดทุนสะสม	จ�านวน	1,718,933,463	บาท	(ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)	 

	 	 			 		 	 เป็นเงิน	 321,048,881	 บาทคงเหลือยอดขาดทุนสะสม	 จ�านวน	 2,033,461,594	 บาท	 ตามพระราชบัญญัติ 

	 	 			 		 	 บริษัทจ�ากัดมหาชน	พ.ศ.	2535	มาตรา	115	และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	บริษัทมีขาดทุนสะสม 

	 	 			 		 	 อยู่	จึงงดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	2563	(ดูรายละเอียดในรายงานประจ�าปี 2563 หน้า 16)

ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	2563

วาระที่ 5 :  พิจารณาและอนุมัติกรรมการ 1/3 ที่ลาออกตามวาระและเห็นควรแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

       และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

รายละเอียด	:		ประธานได้เสนอในทีป่ระชมุว่า	ตามข้อบงัคบัของบริษัท	ข้อที	่17	กรรมการ	1/3	ต้องลาออกตามวาระ	โดยประธาน 

	 	 			 		 	 ได้เสนอให้น�าเข้าทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	2564	เพ่ือเลือกตัง้กลับเข้าเป็นกรรมการอกีวาระหนึง่และก�าหนด 

	 	 			 		 	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	(ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 4 และรายงานประจ�าปี 2563 หน้า 16-26)

	 	 			 		 	 	 1.	รายชื่อกรรมการที่ลาออกตามวาระและเห็นควรแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

          1.  นายหวง เหวิน สง     กรรมการ

	 	 			 		 	 	 	 2.		นายนัธทวัฒน์	ฐานาภิญญานันท์		 กรรมการ

	 	 			 		 	 	 	 3.		นายสุรพล	ขวัญใจธัญญา	 	 	 กรรมการอิสระ	(ประธานกรรมการตรวจสอบ)

	 	 			 		 	 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในคร้ังนี้ได้ผ่านกระบวนการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที ่

        เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัท ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ

	 	 			 		 	 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น 

	 	 			 		 	 อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

	 	 			 		 	 	 2.	กรรมการทัง้หมด	7	ท่าน	และค่าตอบแทนทัง้หมด	(เงินเดอืน)	ประจ�าปี	2564	เป็นจ�านวนเงิน	1,080,000	บาท	 

	 	 			 		 	 ค่าตอบแทนอื่นๆไม่มี		(ดูรายละเอียดในรายงานประจ�าปี	2563	หน้า	25-26)																			

ความเห็นคณะกรรมการ	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการที่ลาออกตามวาระ	 

นายหวง	เหวิน	สง	ต�าแหน่ง	กรรมการ	นายนัธทวัฒน์		ฐานาภิญญานันท์		ต�าแหน่ง	กรรมการ	และ	นายสุรพล	ขวัญใจธัญญา	

ต�าแหน่ง	กรรมการอสิระ	(ประธานกรรมการตรวจสอบ)	เสนอให้น�าเข้าทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2564	เพ่ือเลือกตัง้กลับเข้า

มาเป็กรรมการอีกวาระหนึ่ง	และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดประจ�าปี	2564	ตามที่เสนอมาข้างต้น

วาระที่ 6 :  พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนปี 2564

รายละเอียด :

	 	 			 		 	 1.	แต่งตัง้	นายกฤษดา	เลิศวนา	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตทะเบยีนเลขที	่4958	เป็นผู้ลงลายมอืชือ่ในงบการเงินมาแล้วเป็น 

	 	 			 		 	 	 ระยะเวลา	3	ปี	ตัง้แต่ปี	2561	และ/หรือ	นางสาวมณี	รัตนบรรณกจิ	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตทะเบยีนเลขที	่5313	 

	 	 			 		 	 	 และ/หรือ	นางพูนนารถ	เผ่าเจริญ	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตทะเบยีนเลขที	่5238	แห่งบริษัทส�านกังาน	อวีาย	จ�ากดั	 

	 	 			 		 	 	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	 2564	 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 

	 	 			 		 	 	 บริษัท	 ส�านักงาน	 อีวาย	 จ�ากัด	 จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส�านักงานท�าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี 

	 	 			 		 	 	 แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว	โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

	 	 			 		 	 2.	ผู้สอบบญัชีทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ไม่มคีวามสัมพันธ์และ	/หรือ	มส่ีวนได้เสียของผูส้อบบญัชกีบับริษัท/	บริษัทย่อย/	 

	 	 			 		 	 	 ผู้บริหาร/	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ	ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว		

	 	 			 		 	 3.	ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบริษัทประจ�าปี	2564	ไม่เกนิ	2,550,000	บาท	ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

         ตรวจสอบแล้ว 

	 							 	 	 (ดูรายละเอียดในรายงานประจ�าปี	2563	หน้า	37)																									 	

               หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563

ค่าสอบบัญชี 2,550,000 2,250,000

ค่าบริการอื่น	(Non-audit	service	fee) 160,000 160,000

ความเหน็คณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ผู้ถอืหุน้อนมุตัแิต่งตัง้นายกฤษดา	เลิศวนา	ผูส้อบบญัชีรับอนญุาต

ทะเบยีนเลขที	่4958	เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงินมาแล้วเป็นระยะเวลา	3	ปี	ตัง้แต่ปี	2561	และ/หรือ	นางสาวมณ	ีรัตนบรรณกจิ	 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	 5313	 และ/หรือ	 นางพูนนารถ	 เผ่าเจริญ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	 5238	

แห่งบริษัทส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	 2564	และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�าปี	 2564	 

เป็นเงินจ�านวน	2,550,000	บาท

วาระที่ 7 :  พิจารณาวาระอื่น (ถ้ามี)

 

ขอเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัท	ไทยคูน	เวิลด์ไวด์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	ทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวันที่	เวลา	และ

สถานที่ที่ก�าหนดดังกล่าวข้างบน	หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้	สามารถกรอกฟอร์มมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านตามเอกสารที่แนบมาและน�าส่งให้เลขานุการคณะกรรมการก่อนเริ่มต้นประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท	ไทยคูน	เวิลด์ไวด์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

__________________________

(นายนัธทวัฒน์	ฐานาภิญญานันท์)

กรรมการ

43วันพฤหัสบดีที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2564

  

เลขที่  TYCN007/64

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

เรียน		ผู้ถือหุ้นทุกท่านของบริษัท	ไทยคูน	เวิลด์ไวด์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

เอกสารแนบ : 1.  ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

	 	 			 		 	 2.		 ส�าเนาแสดงฐานะการเงินรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและรายงานของผู้สอบบัญชีปี	2563

            3.   รายงานประจ�าปี 2563

	 	 			 		 	 4.			ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ	

							 		 	 5.			แบบหนังสือมอบฉันทะ	ข.	และ	ค.	ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก�าหนด

          6.   แผนที่บริษัท

												7.			ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

	 							 	 8.		 เอกสารที่จ�าเป็นต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

	 							 	 9.			ฟอร์มขอรูปเล่มรายงานประจ�าปี	2563

     

จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการของบริษัท	ไทยคนู	เวลิด์ไวด์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)	ก�าหนดให้มกีารจัดประชมุสามญั

ผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2564	ในวนัที	่21	เมษายน	2564	เวลา	10.00	น.	ณ	บริษัท	ไทยคนู	เวลิด์ไวด์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)	 

เลขที่	99	ม.	1	ต.	นิคมพัฒนา	อ.	นิคมพัฒนา	จ.	ระยอง	เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 :  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

       ความเหน็คณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ผู้ถอืหุน้รับรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

	 	 			 		 ประจ�าปี	 2563	ซึ่งประชุมเมื่อ	 วันที่	 11	สิงหาคม	 2563	 เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง	 (ดูรายละเอียดใน 

       เอกสารแนบ 1)

วาระที่ 2 :  รับรองผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี  2563

รายละเอียด		:		 รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี	2563	มีดังต่อไปนี้

	 	 			 		 	 	 1.	งบแสดงฐานะการเงิน	:	สินทรัพย์หมนุเวยีน	2,900	ล้านบาท	สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน	3,430	ล้านบาท		รวมสินทรัพย์ 

	 	 			 		 	 	 	 ทัง้หมด	6,330	ล้านบาท	หนีสิ้นหมนุเวยีน	2,312	ล้านบาท	หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน	41	ล้านบาท	รวมหนีสิ้นทัง้หมด	 

	 	 			 		 	 	 	 2,353	ล้านบาท	ส่วนของผู้ถอืหุน้	3,977	ล้านบาท		ทนุทีอ่อกและช�าระแล้ว	5,967	ล้านบาท	ส่วนเกนิทนุหุน้สามญั 

	 	 			 		 	 	 	 ซื้อคืน	20	ล้านบาท		ส�ารองตามกฎหมาย	17	ล้านบาท	ก�าไรที่ยังไม่ได้จัดสรร	-2,033	ล้านบาท

	 	 			 		 	 	 2.	งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ:	รายได้	5,987	ล้านบาท	รายได้อืน่ๆ	47	ล้านบาท	รวมรายได้ทัง้หมด	6,034	ล้านบาท	 

	 	 			 		 	 	 	 ต้นทนุขาย	5,760	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	255	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายอืน่	25	ล้านบาท	รวมค่าใช้ 

	 	 			 		 	 	 	 จ่ายทัง้หมด	6,040	ล้านบาท	ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม	-258	ล้านบาท	รายได้ทางการเงิน	 

	 	 			 		 	 	 	 0.73	ล้านบาท	ต้นทนุทางการเงิน	52	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6	ล้านบาท	ขาดทนุสุทธ	ิ321	ล้านบาท	 

	 	 			 		 	 	 	 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.54	บาท

	 	 			 		 	 	 3.	งบกระแสเงินสด	:		เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน		 569	 ล้านบาท	

																				 	 	 	 	เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		 (205)	 ล้านบาท

																				 	 	 	 	เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 (627)	 ล้านบาท

																				 	 	 	 	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	 (263)	 ล้านบาท

																				 	 	 	 	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	 424	 ล้านบาท	

																				 	 	 	 	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี		 161	 ล้านบาท		

        	 4.	 ในปี	 2563	 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีผลขาดทุนสุทธิ	 321	 ล้านบาท	 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก 

	 	 			 		 	 	 	 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 258	 ล้านบาท	 ขาดทุนจากการด�าเนินงาน	 27	 ล้านบาท	 และรายได้ 

	 	 			 		 	 	 	 ที่มิใช่จากการด�าเนินงาน	22	ล้านบาทตามล�าดับ	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	52	ล้านบาท	 

  			 		 	 	 5.	งบการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสียของบริษัทประจ�าปี	2563	(ตามเอกสารแนบ	2)	(ดรูายละเอยีด 

	 	 			 		 	 	 	 ในเอกสารแนบ	2	และรายงานประจ�าปี	2563	หน้า	63-71)	

ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี	2563

วาระที่ 3 :   พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563

รายละเอียด:		 งบการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุตามวิธส่ีวนได้เสียของบริษัทประจ�าปี	2563	ซึง่ประกอบด้วย	งบแสดงฐานะการเงิน	และ 

	 	 			 		 	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 งบกระแสเงินสดและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของแสดงความเห็นอย่าง 

	 	 			 		 	 ไม่มเีง่ือนไข	โดยนายกฤษดา	เลิศวนา	ผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตทะเบยีนเลขที	่4958	แห่งบริษัท	ส�านกังาน	อวีาย		 

	 	 			 		 	 จ�ากัด	ณ	วันที่	24	กุมภาพันธ์	2564	และได้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	(ดูรายละเอียด 

	 	 			 		 	 ในเอกสารแนบ	2	และรายงานประจ�าปี	2563	หน้า	56-62)

ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุด	ณ		31	ธันวาคม	2563

วาระที่ 4 :   พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2563

รายละเอียด	:	บริษัทงดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	 2563	ส�าหรับผลการด�าเนินการตั้งแต่วันที่	 1	มกราคม	2563	ถึงวันที่	 31	 

	 	 			 		 	 ธันวาคม	2563	ในปี	2563	บริษัทมีขาดทุนสุทธิ	(ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท)	เป็นเงิน	358,728,356	บาท	 

	 	 			 		 	 คงเหลือยอดขาดทุนสะสม	จ�านวน	1,718,933,463	บาท	(ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)	 

	 	 			 		 	 เป็นเงิน	 321,048,881	 บาทคงเหลือยอดขาดทุนสะสม	 จ�านวน	 2,033,461,594	 บาท	 ตามพระราชบัญญัติ 

	 	 			 		 	 บริษัทจ�ากัดมหาชน	พ.ศ.	2535	มาตรา	115	และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	บริษัทมีขาดทุนสะสม 

	 	 			 		 	 อยู่	จึงงดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	2563	(ดูรายละเอียดในรายงานประจ�าปี 2563 หน้า 16)

ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	2563

วาระที่ 5 :  พิจารณาและอนุมัติกรรมการ 1/3 ที่ลาออกตามวาระและเห็นควรแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

       และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

รายละเอียด	:		ประธานได้เสนอในทีป่ระชมุว่า	ตามข้อบงัคบัของบริษัท	ข้อที	่17	กรรมการ	1/3	ต้องลาออกตามวาระ	โดยประธาน 

	 	 			 		 	 ได้เสนอให้น�าเข้าทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	2564	เพ่ือเลือกตัง้กลับเข้าเป็นกรรมการอกีวาระหนึง่และก�าหนด 

	 	 			 		 	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	(ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 4 และรายงานประจ�าปี 2563 หน้า 16-26)

	 	 			 		 	 	 1.	รายชื่อกรรมการที่ลาออกตามวาระและเห็นควรแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

          1.  นายหวง เหวิน สง     กรรมการ

	 	 			 		 	 	 	 2.		นายนัธทวัฒน์	ฐานาภิญญานันท์		 กรรมการ

	 	 			 		 	 	 	 3.		นายสุรพล	ขวัญใจธัญญา	 	 	 กรรมการอิสระ	(ประธานกรรมการตรวจสอบ)

	 	 			 		 	 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในคร้ังนี้ได้ผ่านกระบวนการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที ่

        เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัท ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ

	 	 			 		 	 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น 

	 	 			 		 	 อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

	 	 			 		 	 	 2.	กรรมการทัง้หมด	7	ท่าน	และค่าตอบแทนทัง้หมด	(เงินเดอืน)	ประจ�าปี	2564	เป็นจ�านวนเงนิ	1,080,000	บาท	 

	 	 			 		 	 ค่าตอบแทนอื่นๆไม่มี		(ดูรายละเอียดในรายงานประจ�าปี	2563	หน้า	25-26)																			

ความเห็นคณะกรรมการ	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการที่ลาออกตามวาระ	 

นายหวง	เหวิน	สง	ต�าแหน่ง	กรรมการ	นายนัธทวัฒน์		ฐานาภิญญานันท์		ต�าแหน่ง	กรรมการ	และ	นายสุรพล	ขวัญใจธัญญา	

ต�าแหน่ง	กรรมการอิสระ	(ประธานกรรมการตรวจสอบ)	เสนอให้น�าเข้าทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2564	เพ่ือเลือกตัง้กลับเข้า

มาเป็กรรมการอีกวาระหนึ่ง	และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดประจ�าปี	2564	ตามที่เสนอมาข้างต้น

วาระที่ 6 :  พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนปี 2564

รายละเอียด :

	 	 			 		 	 1.	แต่งตัง้	นายกฤษดา	เลิศวนา	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตทะเบยีนเลขที	่4958	เป็นผู้ลงลายมอืชือ่ในงบการเงินมาแล้วเป็น 

	 	 			 		 	 	 ระยะเวลา	3	ปี	ตัง้แต่ปี	2561	และ/หรือ	นางสาวมณี	รัตนบรรณกจิ	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตทะเบยีนเลขที	่5313	 

	 	 			 		 	 	 และ/หรือ	นางพูนนารถ	เผ่าเจริญ	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตทะเบยีนเลขที	่5238	แห่งบริษัทส�านกังาน	อวีาย	จ�ากดั	 

	 	 			 		 	 	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	 2564	 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 

	 	 			 		 	 	 บริษัท	 ส�านักงาน	 อีวาย	 จ�ากัด	 จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส�านักงานท�าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี 

	 	 			 		 	 	 แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว	โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

	 	 			 		 	 2.	ผู้สอบบญัชีทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ไม่มคีวามสัมพันธ์และ	/หรือ	มส่ีวนได้เสียของผูส้อบบญัชกีบับริษัท/	บริษัทย่อย/	 

	 	 			 		 	 	 ผู้บริหาร/	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ	ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว		

	 	 			 		 	 3.	ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบริษัทประจ�าปี	2564	ไม่เกนิ	2,550,000	บาท	ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

         ตรวจสอบแล้ว 

	 							 	 	 (ดูรายละเอียดในรายงานประจ�าปี	2563	หน้า	37)																									 	

               หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563

ค่าสอบบัญชี 2,550,000 2,250,000

ค่าบริการอื่น	(Non-audit	service	fee) 160,000 160,000

ความเหน็คณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ผูถ้อืหุน้อนมุตัแิต่งตัง้นายกฤษดา	เลิศวนา	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต

ทะเบยีนเลขที	่4958	เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงินมาแล้วเป็นระยะเวลา	3	ปี	ตัง้แต่ปี	2561	และ/หรือ	นางสาวมณ	ีรัตนบรรณกจิ	 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	 5313	 และ/หรือ	 นางพูนนารถ	 เผ่าเจริญ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	 5238	

แห่งบริษัทส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	 2564	และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�าปี	 2564	 

เป็นเงินจ�านวน	2,550,000	บาท

วาระที่ 7 :  พิจารณาวาระอื่น (ถ้ามี)

 

ขอเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัท	ไทยคูน	เวิลด์ไวด์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	ทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวันที่	เวลา	และ

สถานที่ที่ก�าหนดดังกล่าวข้างบน	หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้	สามารถกรอกฟอร์มมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านตามเอกสารที่แนบมาและน�าส่งให้เลขานุการคณะกรรมการก่อนเริ่มต้นประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท	ไทยคูน	เวิลด์ไวด์	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

__________________________

(นายนัธทวัฒน์	ฐานาภิญญานันท์)

กรรมการ

 57วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 21	มีนาคม	2565

เรื่อง		 เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย		 1.	สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2564

	 	 	 	 	 	 2.	รายงาน	56-1	One	Report	ประจำาป	ี2564	และงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2564

	 	 	 	 	 	 3.	ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งหลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ	และนิยามกรรมการอิสระ

	 	 	 	 	 	 4.	ข้อบังคับบริษัท	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 	 	 	 	 5.	อธิบายเอกสารที่ต้องใช้	 และ/หรือส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม	 การออกเสียงลงคะแนน	 การนับคะแนน	 และการประกาศผลคะแนน	 ขั้นตอนการร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 และ 

	 	 	 	 	 	 	 คู่มือการใช้งานระบบ		DAP	e-Shareholder	Meeting

	 	 	 	 	 	 6.	หนังสือมอบฉันทะ	แบบ	ก.	ข.	และ	ค.	และรายชื่อและประวัติของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

	 	 	 	 	 	 7.	แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

	 	 	 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท	 คาราบาวกรุ๊ป	 จำากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัทฯ”)	 มีมติให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2565	 ในวันที่	 21	 เมษายน	 2565	 เวลา	 14.00	 น.	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว

เท่านั้น	 โดยถ่ายทอดสด	ณ	ห้องประชุม	 ชั้น	 3	 สำานักงานใหญ่ของบริษัท	 ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	 COVID	 –	 19	 ที่เกี่ยวข้อง	 และกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี

สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น	 (Record	 Date)	 ในวันที่	 7	 มีนาคม	 2565	 ทั้งนี	้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 บริษัทขอแนะนำาให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน	 โดยการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	มีระเบียบวาระการประชุม	ดังต่อไปนี้

วาระที ่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

  บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2564	ขึ้นเมื่อวันที่	22	เมษายน	2564	โดยมีสำาเนารายงานการประชุมตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย	1	และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท	(www.carabaogroup.com)	

หลังการประชุมตามที่กฎหมายกำาหนดแล้ว	ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

  ความเห็นของคณะกรรมการ 

	 	 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาป	ี2564	ซึ่งได้บันทึกไว้ถูกต้องตามที่ประชุมกัน

  การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

	 	 คะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่ 2 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

	 	 รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ประจำาปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	2

  ความเห็นของคณะกรรมการ 

	 	 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ประจำาปี	 สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 จึงนำาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ประจำาปี	 สิ้นสุดวันที่	 31	

ธันวาคม	2564

  การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

	 	 ไม่ต้องลงคะแนน	เนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที ่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

	 	 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	112	ซึ่งกำาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	พิจารณาอนุมัติงบการเงิน	และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท	สำาหรับปี	2564	

สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จากบริษัทสำานักงาน	อีวาย	จำากัด	ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว	และ	ได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	

ปรากฏอยู่ในรายงาน	56-1	One	Report	ประจำาป	ี2564	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	2

  ความเห็นของคณะกรรมการ

	 	 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน	และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	โดยสรุปมีสาระสำาคัญได้	ดังนี้

	 	 	 หน่วย	:	ล้านบาท

	 	 สินทรัพย์รวม	 19,185.65

	 	 หนี้สินรวม	 9,074.86

	 	 รายได้รวม	 17,569.32

	 	 กำาไรสุทธิ	 2,881.00

	 	 กำาไรต่อหุ้น	 2.88	บาท

  การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

	 	 คะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี 2564 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

	 	 บริษัทฯ	มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	40.0	ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม	และภายหลังการจัดสรรทุนสำารองตามกฎหมาย	ทั้งนี	้อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการ

ลงทุน	เงื่อนไขและข้อจำากัดตามที่กำาหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	(ถ้ามี)	ฐานะการเงินและผลดำาเนินงาน	และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	โดยคณะกรรมการบริษัท	

อาจจะพิจารณาทบทวน	และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว	เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยในอนาคต	ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน	รวมถึงปัจจัย

ด้านอื่น	ๆ	ที่เห็นสมควร	ทั้งนี	้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำาไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ	และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

	 	 ทั้งนี	้ในป	ี2564	บริษัทฯ	มีกำาไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำานวน	2,881.00	ล้านบาท	ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	4/2564	เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2564	มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวน	

1,000	ล้านหุ้น	ในอัตราหุ้นละ	0.90	บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	900	ล้านบาท	ครั้งนี้	คณะกรรมการของบริษัทฯ	พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวน	1,000	

ล้านหุ้น	ในอัตราหุ้นละ	1.00	บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,000	ล้านบาท	สรุปจำานวนเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานป	ี2564	เท่ากับ	1,900	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	65.9	ของกำาไรสุทธิ	ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

2564 (เสนอ) 2563 2562 2561 2560 2559

จ่ายปันผลต่อหุ้น	(บาท) 1.90 2.40 1.70 0.80 0.85 1.00

จำานวนเงินจ่ายปันผล	(ล้านบาท) 1,900 2,400 1,700 800 850 1,000

ร้อยละต่อกำาไรสุทธิ	(%) 65.9 68.1 67.8 69.1 68.2 67.1

  ความเห็นของคณะกรรมการ

	 	 เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำารองตามกฎหมาย	และจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานป	ี2564	โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสำาหรับปี	2564	รวมเท่ากับ	1.90	บาทต่อหุ้น	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มี

มติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	จำานวน	0.90	บาทต่อหุ้น	และได้จ่ายไปเมื่อวันที่	10	กันยายน	2564	แล้ว	คงเหลือเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา	1.00	บาทต่อหุ้น	ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบ

ริษัทฯ	ที่กำาหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม	และภายหลังการจัดสรรทุนสำารองตามกฎหมาย	

  ทั้งนี	้แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินปันผลในอดีตอาจมิได้เป็นการแสดงถึงแนวทางการจ่ายในอนาคต	และการให้สิทธิรับเงินปันผลประจำาปีดังกล่าวของบริษัท	ยังมีความไม่แน่นอน	เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี	้ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	7	มีนาคม	2565	โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	9	พฤษภาคม	2565

  การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

	 	 คะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

	 	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 และข้อบังคับของบริษัทฯ	 ข้อ	 20	 กำาหนดให้กรรมการต้องออกจากตำาแหน่ง	 1	 ใน	 3	 โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำาแหน่ง	 และกรรมการที่ออก 

ตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้เข้ามาดำารงตำาแหน่งตามวาระใหม่ก็ได	้จำานวนกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น	13	ท่าน	กรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระในครั้งนี	้มีจำานวน	5	ท่านดังนี้

	 	 5.1		 นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ์	 	 	 	 	 	 กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 	 	 	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	เมื่อ	18	มีนาคม	2557	ดำารงตำาแหน่งกรรมการมาแล้ว	7	ป	ี2557	–	ปัจจุบัน	

	 	 	 	 รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ	10	ปี

	 	 5.2		 นายยืนยง	โอภากุล		 	 	 	 	 	 	 กรรมการบริษัท

	 	 	 	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	เมื่อ	18	มีนาคม	2557	ดำารงตำาแหน่งกรรมการมาแล้ว	7	ป	ี2557	-	ปัจจุบัน

	 	 	 	 รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ	10	ปี

	 	 5.3		 พลเอก	ศิริพงษ์	วงศ์ขันตี	 	 	 	 	 กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ

    ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	เมื่อ	11	พฤศจิกายน	2559	ดำารงตำาแหน่งกรรมการมาแล้ว	5	ป	ี2559	-	ปัจจุบัน

	 	 	 	 รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ	8	ปี

	 	 5.4		 นายสัญชัย	จุลมนต์		 	 	 	 	 	 	 กรรมการบริษัท		กรรมการอิสระ

	 	 	 	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	เมื่อ	12	พฤศจิกายน	2564	ดำารงตำาแหน่งกรรมการมาแล้ว	6	เดือน	-	ปัจจุบัน

	 	 	 	 รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ	3	ปี

	 	 5.5		 นายคณิต	แพทย์สมาน	 	 	 	 	 	 กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 	 	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	เมื่อ	1	ตุลาคม	2557	ดำารงตำาแหน่งกรรมการมาแล้ว	7	ป	ี2557	–	ปัจจุบัน

	 	 	 	 รวมวาระการแต่งตั้งครั้งนี้เท่ากับ	10	ปี

  ความเห็นของคณะกรรมการ 

	 	 คณะกรรมการของบริษัทฯ	ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย	ได้พิจารณารายชื่อกรรมการ	รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกตามวาระอย่างละเอียดรอบคอบ	และเห็นสมควร	เสนอให้ที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่ง	5	ท่าน	ได้แก่	นายเสถียร	เศรษฐสิทธิ	์นายยืนยง	โอภากุล	พลเอก	ศิริพงษ	์วงศ์ขันตี	นายสัญชัย	จุลมนต์	และ	นายคณิต	แพทย์สมาน	กลับเข้าดำารงตำาแหน่ง

อีกวาระหนึ่ง	ทั้งนี้	กรรมการทั้ง	5	ท่านขณะดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	และกรรมการชุดย่อยต่างๆ	ได้ทุ่มเทเวลา	และเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน	์สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัทมาโดยตลอด	และ

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง	 และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในคร้ังนี้ได้ผ่านกระบวนการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว	 มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท	 และความเห็น

ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณา	 และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 ซึ่งพิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	 ซึ่งระบุอยู่ในรายงาน	 

56-1	One	Report	ประจำาปี	2564	หัวข้อการสรรหา	และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด	(ประวัติกรรมการทั้ง	5	ท่าน	ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	3)	ทั้งนี้	ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้

	 	 สำาหรับกรรมการอสิระ	เป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัคิวามเปน็กรรมการอสิระครบถว้นตามข้อกำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย	์และสามารถใหค้วามคดิเห็นไดอ้ยา่งเปน็อสิระและเปน็ไปตาม

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

	 	 คะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที ่ 6 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2565

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

	 	 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี	2565	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	และข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	33

  ความเห็นของคณะกรรมการ 

	 	 คณะกรรมการของบริษัทฯ	 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ	 โดยคำานึงถึงความเหมาะสมต่างๆ	 โดยรอบคอบแล้ว	 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจำาปี	 2565	พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ประจำาปี	2565	เป็นจำานวนเงินไม่เกิน	8,000,000	บาท	(เจ็ดล้านบาทถ้วน)	เพิ่มขึ้นจากป	ี2564	จำานวน	1,000,000	บาท	(หนึ่งล้านบาทถ้วน)	โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน	ดังนี้

ตำาแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน* ค่าเบี้ยประชุม**

ประธาน 45,000 30,000

กรรมการ 30,000 30,000
  

	 	 หมายเหตุ	 *	ค่าตอบแทนรายเดือน	จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่าน

	 	 	 	 	 	 **	ค่าเบี้ยประชุม	จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

	 	 เงินรางวัลกรรมการให้จัดสรรเป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ

	 	 ค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆ	-	ไม่มี

	 	 ทั้งนี	้ความเห็นของคณะกรรมการ	ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณาและข้อเสนอแนะคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	

  การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

	 	 คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2565

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

	 	 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจำาปี	2565	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	120

  ความเห็นของคณะกรรมการ 

	 	 คณะกรรมการของบริษัทฯ	โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทฯ	ประจำาปี	2565	โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ ใบอนุญาตเลขที่ จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย

1.นางสาวกมลทิพย	์เลิศวิทย์วรเทพ 4377 ไม่มี ไม่มี

2.นางสาวศิริวรรณ	สุรเทพินทร์ 4604 ไม่มี ไม่มี

3.นายสำาราญ	แตงฉ่ำา 8021 ไม่มี ไม่มี

	 	 และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำาปี	2565	โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท เปลี่ยนแปลง 2565 (เสนอ) 2564 2563 2562 2561

CBG เท่าเดิม 1,000,000 1,000,000 1,165,000 965,000 865,000

  หมายเหตุ		 CBG	=	บริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	

	 	 โดยผู้สอบบัญชีทุกท่านมีความเป็นอิสระ	 และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ	 กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด	 โดยกำาหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น

เป็นผู้ทำาการตรวจสอบ	และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

	 	 นอกจากนี	้บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญช	ีสำาหรับบริษัทย่อย	โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี	แต่ละบริษัท	ดังต่อไปนี้

บริษัท เปลี่ยนแปลง 2565 (เสนอ) 2564 2563 2562 2561

CBD เท่าเดิม 1,200,000 1,200,000 1,490,000 1,290,000 1,290,000

DCM เท่าเดิม 800,000 800,000 870,000 670,000 670,000

APG เท่าเดิม 500,000 500,000 775,000 775,000 775,000

ACM เท่าเดิม 500,000 500,000 500,000 500,000 250,000

APM เพิ่มขึ้น	200,000 500,000 300,000 150,000 - -

ACV เท่าเดิม 50,000 50,000 60,000 - -

AWD เท่าเดิม 100,000 100,000 240,000 - -

CBMG เท่าเดิม 50,000 50,000 - - -

  หมายเหตุ	 CBD			 =		 บริษัท	คาราบาวตะวันแดง	จำากัด		 	 	 	 	 	 DCM		=		บริษัท	ตะวันแดง	ดีซีเอ็ม	จำากัด 

	 	 	 	 	 	 APG			 =		 บริษัท	เอเชียแปซิฟิกกลาส	จำากัด		 	 	 	 	 	 ACM		=		บริษัท	เอเชีย	แคน	แมนูแฟคเจอริ่ง	จำากัด

	 	 	 	 	 	 APM			 =		 บริษัท	เอเชีย	แพ็คเกจจิ้ง	แมนูแฟคเจอริ่ง	จำากัด

	 	 	 	 	 	 ACV			 =		 บริษัท	เอเชีย	คาราบาวเวนเจอร์	จำากัด	 	 	 	 	 AWD		=		บริษัท	เอ	วู้ดดี้	ดริงค์	จำากัด

	 	 	 	 	 	 CBMG		 =		 บริษัท	คาราบาว	มาร์เก็ตติ้ง	กรุ๊ป	จำากัด

	 	 ทั้งนี	้คณะกรรมการบริษัทฯ	จะดูแลให้ผู้สอบบัญชีจัดทำางบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำาหนดค่าบริการอื่น	(Non	–	Audit	Fee)

บริษัท 2564 2563 2562 2561

CBG 100,000 120,000 120,000 120,000

CBD 40,000 40,000 40,000 40,000

DCM - - - -

APG 300,000 220,000 220,000 220,000

ACM - - - -

APM - - - -

ACV - - - -

AWD - - - -

CBMG - - - -

รวม 440,000 380,000 380,000 380,000

  การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

	 	 คะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาการออก และเสนอขายหุ้นกู้

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

	 	 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวมไม่เกิน	5,000	ล้านบาท	ที่ออกและเสนอขายในคราวเดียว	และ/หรือหลายคราว	ทั้งนี้	เพื่อปรับโครงสร้างต้นทุนทางการเงินของบริษัท	

ขยายธุรกิจในอนาคต	และ/หรือ	เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิด:	 หุ้นกู้ทุกประเภท	รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้	 ไม่ระบุชื่อผู้ถือ		มีหรือไม่มีหลักประกัน	มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู	้ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	ทั้งนี	้ ขึ้นอยู่ 

กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

สกุลเงิน:	 เงินบาท	และ/หรือ	เงินสกุลต่างประเทศ	โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

มูลค่ารวมของหุ้นกู้:		 จำานวนเงนิต้นของหุ้นกูท้ี่ขออนุมัติในครั้งนี้	ไม่เกิน	5,000	ล้านบาท	หรอืเงนิสกุลต่างประเทศในวงเงนิเทียบเท่าเงินบาทจำานวนดังกลา่ว	เมื่อคำานวณรวมกับหุ้นกู้ของบรษิทัที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด	

ณ	ขณะใดขณะหนึ่ง	ต้องมีจำานวนรวมกัน	ไม่เกิน	6,500	ล้านบาท	หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำานวนดังกล่าว	

	 ทั้งนี้	วงเงินหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือที่บริษัทฯ	ได้ทำาการซื้อคืนจะนำามานับเป็นวงเงินหุ้นกู้ที่บริษัทฯ	สามารถทำาการออกและเสนอขายได้	(Revolving	Principal	Basis)

	 ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ	Refinancing	หุ้นกู้เดิม	(การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำาระ	และ/หรือ	ทดแทนหุ้นกู้เดิม)	จำานวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนภายใน	30	วันทำาการหลังวันที่ออก

และการเสนอขายหุน้กูใ้หมเ่พ่ือการ	Refinancing	หุ้นกูเ้ดมินัน้จะไมน่บัเปน็ส่วนหนึง่ของมลูคา่รวมของเงินตน้ของหุน้กูท้ีย่งัมไิดไ้ถถ่อนในการคำานวณวงเงนิของหุ้นกูท้ีบ่ริษัทฯ	สามารถทำาการออก

และเสนอขายได	้

อายุ:	 ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง	และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	

การเสนอขาย:	 ทำาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการ	Refinance	ได้ภายใน		2	ป	ีโดยเป็นเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว	และ/หรือ	หลายคราว	และ/หรือเป็นโครงการ	ให้แก่ประชาชนทั่วไป	

และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุน	โดยเฉพาะเจาะจง	และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ	และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน	หรือต่างคราวกัน	ตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์	

และตลาดหลักทรัพย์	และ/หรือสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และ/หรือกฎระเบียบและกฎหมาย	อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขาย

หุ้นกู้นั้น

การไถ่ถอนก่อนกำาหนด:	 ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนด	และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนด	ทั้งนี	้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่

จะออกในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย:	 ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคร้ัง	และปจัจยัอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง	ทัง้นี	้ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ	และ/หรอืประกาศหรอืกฎระเบียบ

อื่น ๆ	ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

	 อำานาจในการกำาหนดรายละเอียดอื่นๆ	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท	และ/หรือ	กรรมการบริหาร	(รวมเรียกว่า	“ผู้มีอำานาจ”)	และ/หรือ	บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยผู้มีอำานาจ	ดำาเนินการ 

ดังต่อไปนี้

	 1.	กำาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้	เช่น	รูปแบบของหุ้นกู	้ชื่อ	อัตราดอกเบี้ย	อายุ	การไถ่ถอน	การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู	้ตลอดจนกำาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ

การเสนอขาย	ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงราคา	วิธีการ	และระยะเวลาเสนอขาย	และจัดสรรt

	 2.	แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน	และ/หรือ	ผู้จัดจำาหน่ายหลักทรัพย์	หรือบุคคลอื่นใดที่ต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	หรือตามที่เห็นสมควร

	 3.	ติดต่อเจรจา	ตกลง	ลงนาม	แก้ไขสัญญาต่าง	ๆ	และ/หรือเอกสารอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.	และ/หรือ	หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก

และเสนอขายหุ้นกู	้และดำาเนินการอื่นใดทุกประการที่เห็นว่าเหมาะสม

วัตถุประสงค์:	 เพื่อปรับโครงสร้างต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ	และ/หรือ	ชำาระคืนเงินกู้/หุ้นกู้	และ/หรือ	ขยายธุรกิจในอนาคต	และ/หรือ	เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

  ความเห็นของคณะกรรมการ

	 	 คณะกรรมการของบริษัทฯ	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการออก	และเสนอขายหุ้นกู้	เพื่อปรับโครงสร้างต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ	ขยายธุรกิจในอนาคต	และ/หรือ	เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ 

บริษัทฯ	ทั้งนี้การชำาระคืนต้นเงินของหุ้นกู	้เมื่อครบกำาหนด	กลุ่มบริษัทฯ	คาดว่าจากประมาณการจะมีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานมาชำาระคืนเงินต้นทั้งจำานวน	นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทฯ	ยังมีวงเงินจากสถาบันการเงิน

ต่างๆ	รวมกว่า	5,900	ล้านบาท	หากไม่เพียงพอจากกระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน

  การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

	 	 คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

	 	 บริษัทฯ	กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที	่7	มีนาคม	2565

	 	 จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน	 เวลา	 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์ โดยพร้อมเพรียงกัน	อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น	หรือกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ	เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

	 ขอแสดงความนับถือ

	 นายเสถียร		เศรษฐสิทธิ์

	 ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ:	 1.	ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุม	และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท	(www.carabaogroup.com)	และสามารถส่งคำาถาม	เพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น	ๆ 	ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน	 

	 	 E-mail	address:	waranchai.j@carabao.co.th	หรือทางไปรษณีย์มายังแผนกเลขานุการบริษัท	บริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	อาคาร	393	สีลม	เลขที	่393	ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	 

	 	 10500	โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได	้

	 	 2.	 หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับ	 หนังสือรายงาน	 56-1	 One	 Report	 ประจำาปี	 2564	 ของบริษัทฯ	 กรุณาแจ้ง	 ผ่าน	 E-mail	 address:	 waranchai.j@carabao.co.th	 หรือทางไปรษณีย์มายังแผนก 

	 	 เลขานุการบริษัท	บริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	อาคาร	393	สีลม	เลขที	่393	ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	10500	โดยระบุที่อยู	่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่ออย่างชัดเจน	เพื่อบริษัท 

	 	 จะได้จัดส่งเอกสารกลับได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:		

นางสาวเรวด	ีรัศมีแสงเพชร	หรือ	นายวรัญชัย	เจนศิริวณิชย์	แผนกเลขานุการบริษัท	บริษัท	คาราบาวกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	

โทรศัพท	์026366111	โทรสาร	026367953

       

หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

หน้า 1 จาก 9 

 21 มีนาคม 2565 
 
เร่ือง  เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
 2. รายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2564 และงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 3. ข้อมลูของกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการอกีวาระหนึง่
  หลกัเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ 
 4. ข้อบงัคบับริษัท ที่เก่ียวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
 5. อธิบายเอกสารที่ต้องใช้ และ/หรือสง่มอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชมุ การออกเสยีงลงคะแนน การ
  นบัคะแนน และการประกาศผลคะแนน ขัน้ตอนการร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ และคูม่ือการใช้งานระบบ 
  DAP e-Shareholder Meeting 
 6. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. และ ค. และรายช่ือและประวตัิของกรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะ 
 7. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชมุ 
 
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2565 ในวนัท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชมุ 
ชัน้ 3 ส านกังานใหญ่ของบริษัท ซึง่จะอยูภ่ายใต้กฎหมายและหลกัเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID – 
19 ที่เก่ียวข้อง และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการประชมุผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2565 ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นไม่
สะดวกประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ บริษัทขอแนะน าให้ท่านมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยการประชุมสามญั  
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 มีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  
บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ขึน้เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2564 โดยมีส าเนารายงานการ
ประชุมตามปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.carabaogroup.com) หลงัการ
ประชมุตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดคดัค้านหรือขอแก้ไขแตอ่ยา่งใด 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งได้บนัทึกไว้ถูกต้อง
ตามที่ประชมุกนั 

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ 
คะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

58 วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565



ที่  ทออ.บร. 003/2565

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 21	มีนาคม	2565

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ส�าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

     (2)	 รายงานประจ�าปี	2564	พร้อมทั้งงบการเงินประจ�าปี	2564	ในรูปแบบ	QR	CODE	และเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้

	 	 	 	 	 (3)	 ข้อบงัคบับริษัทฯพร้อมทัง้หลักเกณฑ์และวธิปีฏบิตัใินการเข้าร่วมประชุม	การมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ	ก.	แบบ	ข.	และ	แบบ	ค.แผนทีแ่สดงต�าแหน่งทีต่ัง้ 

       สถานที่ประชุมโดยสังเขป

  ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ	มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	ในวันพฤหัสบดีที	่21	เมษายน	2565	เวลา	15.00	น.	ประชุม	ณ	ห้องแกรนด์	ฮอลล์	ชั้น	2	โรงแรม	ดิ	แอทธินี	โฮเทล	แบงค็อก,	อะ	ลักซ์ชูรี	

คอลเล็คชั่น	โฮเทล	เลขที่	61	ถนนวิทย	ุแขวงลุมพิน	ีเขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

   ความเห็นของคณะกรรมการ	:	เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564	ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2564

   ความเห็นของคณะกรรมการ	:	เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการด�าเนินงานในรอบปี	2564	ที่ผ่านมาดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 :  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

   ความเห็นของคณะกรรมการ	 :	 เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วดังมีรายละเอียดปรากฏ 

ในรายงานประจ�าปี	2564	ของบริษัทในรูปแบบ	QR	Code	ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 4 :  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2564

   ความเห็นของคณะกรรมการ	 :	 เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที	่ 1	มกราคม	2564	ถึง	 30	มิถุนายน	2564	และพิจารณาอนุมัต	ิ งดจ่ายเงินปันผล 

ประจ�าปี	2564	ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

   ความเห็นของคณะกรรมการ	 :	 เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งจ�านวน	 2	 คน	 ดังนี	้ (1)	 นายอนันต	์ เล้าหเรณู	 และ	 

(2)	นายสมชาย	โล่ห์วิสุทธิ์	ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 : พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

   ความเห็นของคณะกรรมการ	:	เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในป	ี2565	ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 :  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2565

   ความเห็นของคณะกรรมการ	:	เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้ง	นางสาวพัชรวรรณ	คูณะรังสี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่6650	และหรือ	นางสาวสาธิดา	รัตนานุรักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที	่4753	

และหรือ	นางสาวศิริวรรณ	นิตย์ด�ารง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่5906	แห่งบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ในปี	2565	โดยก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ�าปีจ�านวน	680,000.	บาท	และ

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจ�านวน	3	ไตรมาสๆละ	150,000	บาท	รวมเป็นเงิน	450,000.-	บาท		รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีในปี	2564	ทั้งสิ้น	1,130,000.-	บาท	ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะดังมีรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

	 ตามที่บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดวิธีปฏิบัติเร่ืองการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเร่ืองจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	 2564	 ถึงวันที่	 

31	ธันวาคม	2564	ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด	จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	(Record	Date)	ในวันที่	1	เมษายน	2565	

	 หากท่านผู้ถือหุ้นมีค�าถามให้คณะกรรมการบริษัทฯชี้แจงเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่น�าเสนอในการประชุมครั้งนี้	สามารถส่งค�าถามล่วงหน้าได้ที่	prapatsorn.k@thaiagroenergy.com	หรือ	โทรสาร	02-627-3889	ตั้งแต่วันที่																					

1	เมษายน	2565		ถึงวันที่	19	เมษายน	2565

	 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามที่ก�าหนดวัน	 เวลาและสถานที่ประชุมดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน	 โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม	 การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและ						

การออกเสียงลงคะแนนที่น�าส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

โดยค�าสั่งคณะกรรมการ

ในนามบริษัท	ไทย	อะโกร	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

(นางประภัสสร	กันทะวงศ์)

เลขานุการบริษัท

 

 

 

 

ที�  ทออ.บร. 003/2565 

        21 มีนาคม 2565 

 

เรื�อง     ขอเชิญประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

เรียน     ท่านผูถื้อหุน้  

สิ�งที�สง่มาดว้ย     (1) สาํเนารายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

 (2)    รายงานประจาํปี 2564 พรอ้มทั�งงบการเงินประจาํปี 2564 ในรูปแบบ QR CODE และเอกสาร                               

ขอ้มลูประกอบการประชมุแต่ละวาระซึ�งถือเป็นส่วนหนึ�งของหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุในครั�งนี � 

(3)    ขอ้บงัคบับริษัทฯพรอ้มทั�งหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบตัิในการเขา้ร่วมประชมุ การมอบฉนัทะใหเ้ขา้

รว่มประชมุและการออกเสียงลงคะแนนรวมทั�งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 

(4)   แผนที�แสดงตาํแหน่งที�ตั�งสถานที�ประชมุโดยสงัเขป 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหจ้ดัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที� 21 เมษายน 

2565 เวลา 15.00 น. ประชุม ณ หอ้งแกรนด ์ฮอลล ์ชั�น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซช์ูรี คอลเล็คชั�น       

โฮเทล เลขที� 61 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี � 

วาระที� 1 :  พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุน้ประจาํปี 2564 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที�ประชมุผูถื้อหุน้ควรรบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญั               

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ดงัมีรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารที�นาํส่งมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุนี � 

วาระที� 2 :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี�ยวกับผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที�ประชมุผูถื้อหุน้ควรรบัทราบผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564  

ที�ผ่านมาดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที�นาํสง่มาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุนี � 

วาระที� 3 :  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ประจาํปีสิ�นสุดเพยีง 

               วันที� 31 ธันวาคม 2564 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวา่ที�ประชมุผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ประจาํปีสิ �นสดุเพียงวนัที� 31 ธันวาคม 2564 ซึ�งผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้          

ดงัมีรายละเอยีดปรากฏในรายงานประจาํปี 2564 ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ�งไดจ้ดัส่งให ้           

ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครั�งนี � 

วาระที� 4 :  รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลและพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2564 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวา่ที�ประชมุผูถื้อหุน้ควรรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

สาํหรบัผลการดาํเนินงานตั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2564 ถงึ 30 มถินุายน 2564 และพิจารณาอนมุตั ิ

งดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที�นาํสง่มาพรอ้มกบัหนงัสือ

เชิญประชุมนี � 

 

 

 

 

 THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จาํกัด (มหาชน) 

888/114 Mahathun Plaza Bldg., 11th Fl., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, THAILAND 
888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั �น 11 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิ ีเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

Tel: (66) 02 627-3890-94, Fax: (66) 02 627-3889, website: www.thaiagroenergy.com 

วาระที� 5 :  พจิารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที�ประชมุผูถื้อหุน้ควรอนมุติัการแตง่ตั�งกรรมการที�ออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ�งจาํนวน 2 คน ดงันี � (1) นายอนนัต ์

เลา้หเรณู และ (2) นายสมชาย โลห่ว์ิสทุธิ� ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที�นาํส่งมาพรอ้มกบั

หนงัสือเชิญประชมุนี � 

วาระที� 6 : พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวา่ที�ประชมุผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ

ในปี 2565 ดงัมีรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารที�นาํส่งมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุนี � 

วาระที� 7 :  พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชแีละกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชปีระจาํปี 2565 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที�ประชุมผูถ้ือหุน้ควรอนุมติัการแต่งตั�ง นางสาวพัชรวรรณ คณูะ

รงัสี ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที� 6650 และหรือ นางสาวสาธิดา รตันานุรักษ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต

ทะเบียนเลขที� 4753 และหรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยด์าํรง ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 5906 แห่งบริษัท 

สาํนักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 โดยกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประจาํปีจาํนวน 680,000.-บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจาํนวน 3 ไตรมาสๆละ 150,000 

บาท รวมเป็นเงิน 450,000.- บาท  รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีในปี 2564 ทั�งสิ �น 1,130,000.- บาท ตามที�

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที�นาํส่งมาพรอ้มกับหนงัสือเชิญ

ประชมุนี � 

วาระที� 8  : พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

 ตามที�บริษัทฯ ไดก้าํหนดวิธีปฏิบัติเรื�องการใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้และเสนอ

แต่งตั�งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหนา้โดยเปิดรบัเรื�องจากผูถ้ือหุน้ในช่วงตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที� 31 

ธนัวาคม 2564 ปรากฏว่าไมมี่ผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้และเสนอแต่งตั�งกรรมการรายใหมแ่ต่อย่างใด จึงไม่

มีการบรรจวุาระเพิ�มเติมที�เสนอโดยผูถื้อหุน้ในปีนี � 

บริษัทฯ ไดก้าํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรบัเงินปันผลและมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2565 (Record Date) ในวนัที� 1 เมษายน 2565  

หากท่านผูถื้อหุน้มีคาํถามใหค้ณะกรรมการบริษัทฯชี �แจงเพิ�มเติมในระเบียบวาระใดที�นาํเสนอในการประชุม

ครั�งนี � สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ไดที้� prapatsorn.k@thaiagroenergy.com หรือ โทรสาร 02-627-3889 ตั�งแต่วันที�                    

1 เมษายน 2565  ถงึวนัที� 19 เมษายน 2565 

จงึขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชมุตามที�กาํหนดวนั เวลาและสถานที�ประชุมดงักล่าวขา้งตน้โดย

พรอ้มเพรียงกัน โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัติในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมและ      

การออกเสียงลงคะแนนที�นาํส่งมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุนี �แลว้ 

โดยคาํสั�งคณะกรรมการ 

ในนามบริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอรยี์� จาํกดั (มหาชน) 
 

 

 

(นางประภสัสร กนัทะวงศ)์ 

เลขานกุารบริษัท 

 

 

 

 59วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565



วันที่	15	มีนาคม	2565
เรื่อง	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565
เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2564	(ประชุมเมื่อวันที	่5	เมษายน	2564)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	ในรูปแบบ	QR	Code
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน	(F53-4)
5. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ	ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565
6. นิยามกรรมการอิสระ
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ
9. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม	วิธีการมอบฉันทะ	การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
10.	หนังสือมอบฉันทะแบบ	ก.	แบบ	ข.	และแบบ	ค.
11.	แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565

	 ด้วยคณะกรรมการ	บริษัท	ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	ได้มีมติเมื่อวันที่	11	มีนาคม	2565	ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	ในวันพุธที	่20	เมษายน	
2565	เวลา	13.30	น.	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	6	ของบริษัทฯ	เลขที	่1198/5	ถนนพระราม	9	แขวงพัฒนาการ	เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	10250		
	 การก�าหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565	บริษัทฯ	ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า	ตั้งแต่วันที	่1	ตุลาคม	
2564	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2564	เมื่อครบก�าหนดเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่า	ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัทฯ	

บริษัทฯ	ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท	ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564  

   ข้อเทจ็จริงและเหตผุล: บริษัทฯ	ได้จัดประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	2564	เมือ่วนัที	่5	เมษายน	2564	ซึง่ได้มกีารจัดท�ารายงานการประชมุและได้ส่งให้กระทรวงพาณชิย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก�าหนดโดยมีส�าเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	1.
  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564	เมื่อวันที่	5	เมษายน	2564	ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง	ครบถ้วน	เห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	(ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2564

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ	ได้จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2564	รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	2.	
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ประจ�าป	ี2564
การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ	จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ�าปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 และข้อบังคับของบริษัทฯ	 ก�าหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการท�างบดุล	 และบัญชีก�าไรขาดทุน	 
ณ	วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทฯ	เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

			บริษัทฯ	ได้จัดท�างบการเงินประจ�าปี	2564	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	แล้วเสร็จและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีทั่วไป	รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	2.		

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ�าปี	2564	สิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2564	ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
โดยผู้สอบบัญชีแล้ว	เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท	เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจ�าปี	2564	สิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2564
การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	(ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลประจ�าปี 2564

  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล: เพ่ือปฏบิตัติามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.2535	มาตรา	116	ทีก่�าหนดไว้ว่า	“บรษิทัต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของก�าไรสุทธปิระจ�าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา	(ถ้าม)ี	จนกว่าทนุส�ารองนีจ้ะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทนุจดทะเบยีน	เว้นแต่บรษัิทจะมข้ีอบงัคบัหรือกฎหมายอืน่ก�าหนดให้
ต้องมีทุนส�ารองมากกว่านั้น”	และตามข้อบังคับบริษัทฯ	ซึ่งก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจัดสรรหรืองดการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าป	ีเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายให้ที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจ�าทุกปี

	 บริษัทฯ	มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุ้นในแต่ละปี	ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ของก�าไรสทุธทิีเ่หลือหลังจากหกัส�ารองต่างๆ	ทุกประเภทตามทีก่ฎหมายก�าหนด	โดยพิจารณา
จากงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ	อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด	แผนการลงทุน	เงือ่นไขทางกฎหมาย	โดยทางบรษิัทฯ	ค�านึงถึงความจ�าเป็นและเหมาะสมของปัจจยั
อื่นๆ	 ในอนาคต	และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทฯ	 อย่างมีนัยส�าคัญ	ทั้งนี	้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องน�าเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้เป็นประจ�าทกุปีเพ่ือขออนมุตั	ิอนึง่	คณะกรรมการบริษัทมอี�านาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้	หากเหน็ควรว่ามคีวามเหมาะสมและไม่กระทบต่อการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ	
ทั้งนี้	จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	 2564	 เพื่อเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย	 เนื่องจากบริษัทฯ	 มีทุนส�ารองตาม
กฎหมาย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	เท่ากับ	30,000,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียนแล้ว	ซึ่งสอดคล้องกับ	พ.ร.บ.บริษัทมหาชนและข้อบังคับบริษัท	และเนื่องจากบริษัทฯ	มีผล
การด�าเนินงานปี	2564	มีผลก�าไร	จ�านวน	35,535,599.39	บาท	จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผลจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ป	ี2564	โดยมี
รายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ	ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ในอัตรา	10	หุ้นสามัญเดิม	ต่อ	1	หุ้นปันผล	เป็นจ�านวนไม่เกิน	60,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน	30,000,000	บาท	หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล	0.05	บาทต่อหุ้น	และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว	ให้จ่ายเงินปันผล
เป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ	0.05	บาท

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ	 0.00556	บาท	หรือคิดเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	 3,336,000	บาท	 รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าป	ี 2564	 ในอัตราหุ้นละ
0.05556	บาท	รวมเป็นเงิน	33,336,000	บาท	หรอืคดิเป็นสดัส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ	93.81	ของก�าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกจิการหลังหกัการจัดสรรก�าไรสทุธิเป็นทนุส�ารองตามกฎหมาย

	 ทั้งนี้	 อัตราการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี	 2564	 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัทฯ	อัตราการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี	 2563	
และปี	2564	เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2564

ก�าไรสุทธิ	(ล้านบาท) 51.66 35.54

ส�ารองตามกฎหมาย	(ล้านบาท) 1.30 0.00

ก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมาย	(ล้านบาท) 50.36 35.54

จ�านวนหุ้น	(หุ้น) 600,000,000 600,000,000

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	(บาท) 0.50 0.50

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท/หุ้น) 0.06 0.05556

เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท/หุ้น)		ครั้งที่	1 0.02 ไม่มี

เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท/หุ้น)		ครั้งที่	2 ไม่มี ไม่มี

คงเหลือเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท/หุ้น) 	0.04 	0.05556

เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท) 36.00 33.34

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ) 71.48 93.81

	 ทั้งนี้	เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีณ	ที่จ่าย	ตามอัตราที่กฎหมายก�าหนด	โดยบริษัทฯ	จะหักภาษี	ณ	ที่จ่ายส�าหรับเงินปันผลทั้งหมดจากเงินปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด
โดยบริษัทฯ	ได้ก�าหนดรายชือ่ผูถื้อหุน้ทีม่สิีทธไิด้รับปันผลในรูปแบบของหุน้ปันผลและเงินสด	(Record	Date)	ในวันที	่25	มนีาคม	2565	และก�าหนดจ่ายปันผลให้แก่ผูถ้อืหุ้นในวันที	่10	พฤษภาคม	2565
  การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	(ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�านวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนจ�านวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	 จึงมีความจ�าเป็นจะต้องเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	 จ�านวน	 30,000,000	 บาท	 จากทุน 
จดทะเบียน	300,000,000	บาท	เป็นทุนจดทะเบียน	330,000,000	บาท	โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	60,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	และ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อ	4	ของบริษัทฯ	เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน	เป็นดังนี้

ข้อ	4.		ทุนจดทะเบียน		จ�านวน	 330,000,000	 บาท		 (สามร้อยสามสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	 660,000,000	 หุ้น			 (หกร้อยหกสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	 0.50	 บาท	 (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	 660,000,000	 หุ้น	 (หกร้อยหกสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	 -	 หุ้น	 (-	หุ้น)	

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	 จ�านวน	 30,000,000	 บาท	 จากทุนจดทะเบียน	 300,000,000	 บาท	 
เป็นทุนจดทะเบียน	330,000,000	บาท	โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	60,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบรายงาน
การเพิ่มทุน	(F53-4)	เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย	4	และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธ	ิข้อ	4	ของบริษัทฯ	เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท	 
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ	และ/หรอืบคุคลทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ	มอี�านาจในการลงนามในค�าขอหรอืในเอกสารใด	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง
กับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ	และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ	กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	การด�าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงค�าขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว	 ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ	 ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	 รวมทั้งมีอ�านาจ
ในการด�าเนินการใด	 ๆ	 ตามที่จ�าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการด�าเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร	 และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบข้อบังคับ	 และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	 
รวมทั้งตามค�าแนะน�าหรือค�าสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่
  การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่	(3/4)	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	(วาระที่	5	นี้เป็นวาระ
ต่อเนื่องกับวาระที่	4	ดังนั้นเพื่อให้วาระนี้มีผลทางกฎหมาย	จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน)

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�านวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	จึงมีความจ�าเป็นจะต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จ�านวน	60,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	
  ความเหน็ของคณะกรรมการบรษัิท: เหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตักิารจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ	จ�านวน	60,000,000	หุน้	มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	0.50	บาท	เพือ่รองรับการจ่ายหุน้ปันผล
  การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	(ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง	และวาระที่	6	นี้เป็นวาระ
ต่อเนื่องกับวาระที่	4	และวาระที่	5	ดังนั้นเพื่อให้วาระนี้มีผลทางกฎหมาย	จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน)

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	 จ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 และข้อบังคับของบริษัทฯ	 ก�าหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจาก
ต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสาม	(1/3)	 เป็นอัตรา	ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3)	กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง	อาจได้รับ
เลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกได	้ซึ่งบริษัทฯ	มีกรรมการทั้งสิ้น	7	คน	ก�าหนดให้มีการอกตามวาระ	คือ	3	:	2	:	2		ในปี	2565	มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ�านวน	2	ท่าน	ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย	3.

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: บริษัทฯ	 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยน�าเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 โดยเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการ
เสนอชื่อบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ตั้งแต่วันที	่1	ตุลาคม	2564	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2564	เมื่อครบก�าหนดเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายศิริชัย	โตวิริยะเวช		 	 กรรมการ
2. นางสาวเพ็ญ	ยอดเกลี้ยง		 กรรมการ

	 ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ	 กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง	 โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้	 ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	(ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)	โดยการลงมติเป็นรายบุคคล

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2565

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 ก�าหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ	 ในรูปของเงินรางวัล	 เบี้ยประชุม	 บ�าเหน็จ	 โบนัส	 หรือ 
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา	

	 	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ	 โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ	 สภาวะเศรษฐกิจ	 รวมถึงผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ	ซึ่งค่าตอบแทนนี้ต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน		โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ต�าแหน่ง
ปี	2564 ปี	2565	(ปีที่ขอเสนอ)

หมายเหตุ
ค่าเบี้ยประชุม	(บาท/ครั้ง) ค่าเบี้ยประชุม	(บาท/ครั้ง)

1.คณะกรรมการบริษัท
-	ประธานกรรมการ
-	กรรมการ

15,000.00
10,000.00

15,000.00
10,000.00

2.คณะกรรมการตรวจสอบ
-	ประธานกรรมการ
-	กรรมการ

15,000.00
10,000.00

15,000.00
10,000.00

3.คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
-	ประธาน
-	กรรมการ

5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00

กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทฯ	จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี

2. เงินโบนัส		ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน	ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเบี้ยประชุมแล้วต้องไม่เกิน	2.50	ล้านบาท
  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอมา	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ประจ�าปี	2565	เท่ากับค่าตอบแทนปี	2564

ทั้งนี้	ให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2565	เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นอย่างอื่น
 การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม	(2/3)	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2565

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา	120	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	จ�ากัด	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	และข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	39.	ซึ่งก�าหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี	โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีคนเดิมกลับเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

   ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: จากมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งที่	1/2565	เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ	์2565	ได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	โดยพิจารณาจากความ
สามารถและประสบการณ์การท�างานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลรวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที	่ ความรับผิดชอบ	 โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	พิจารณาแต่ง
ตั้งผู้สอบบัญชีจาก	บริษัท	พีว	ีออดิท	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2565	และก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	จ�านวน	1,425,000.00	บาท	
  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก	บริษัท	พีวี	ออดิท	จ�ากัด	
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ในปี	2565	ซึ่งประกอบด้วย

1. นายประวิทย์	 วิวรรณธนานุตร์		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4917		หรือ
2. นายเทอดทอง		เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3787		หรือ	
3. นางสาวชุติมา		 วงษ์ศราพันธ์ชัย		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9622		หรือ
4. นายบุญเกษม		สารกลิ่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11888	

	 ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับการพิจารณาข้างต้นดังกล่าว	 ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ	 หรือผู้ถือหุ้นใหญ่	 แต่อย่างใด	 มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งมี
คณุสมบตัติรงตามเกณฑ์พิจารณาของบริษัทฯ	โดยผูส้อบบญัชดีงักล่าวคนหน่ึงคนใดเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2565	และรายงานสอบทานรายไตรมาส	 
ตั้งแต่ไตรมาส	 1	 ถึง	 3	 ของปีดังกล่าว	 และในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้	 ให้บริษัท	 พีวี	 ออดิท	 จ�ากัด	 จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท	 
พีวี	ออดทิ	จ�ากดั	ซึง่มคีณุสมบตัติามข้อก�าหนด	และเห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้	อนมุตัค่ิาตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2565	และรายไตรมาสของปีดงักล่าว	ตามตารางดงัต่อไปนี้

ค่าตอบแทน ปี 2564 ปี 2565 (ปีที่เสนอ) เพิ่มขึ้น(ลดลง)

1. ค่าสอบบัญชี	(Audit	Fee)	(งานตรวจสอบประจ�าปีและรายไตรมาส) 1,425,000.00 บาท 1,425,000.00 บาท -

2. ค่าบริการอื่นๆ	(Non-Audit	Fee) - - -

  การลงมติ:	วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	และออกเสียงลงคะแนน	(ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 5 ข้อ รวมเป็น 40 ข้อ

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	และเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต	บริษัทฯ	จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขเพิ่ม
เติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	อีก	5	ข้อ	รวมเป็น	40	ข้อ	และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ	ข้อ	3.	(วัตถุประสงค์)	ดังต่อไปนี้
  วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม	จ�านวน	5	ข้อ	คือข้อ	36	ถึงข้อ	40	ดังนี้

	 ข้อ	36.	ประกอบกิจการค้า	สั่งเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศ	และส่งออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	ซึ่งเครื่องมือ	อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์นิรภัยทุกชนิด	 เครื่องมือ
กู้ภัยทุกประเภท	รองเท้านิรภัย	ถุงมือกันสารเคมี	ชุดกันสารเคม	ีหน้ากากกันสารเคม	ีชุดป้องกันเพลิง	หมวกนิรภัย	ป้ายความปลอดภัยและงานจราจร	เครื่องมือตรวจวัดแก๊ส	ตลอดจนอะไหล่และ
อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิดทุกประเภท

ข้อ	37.	ประกอบกิจการบริการด้านวิศวกรรมความปลอดภัย	รวมถึงการให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านการบริหารความปลอดภัยในโรงงานและอาคารทุกประเภท
ข้อ	38.	ประกอบกิจการโรงงาน	ผลิต	รับจ้างผลิต	และจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	ไฟฉุกเฉิน
ข้อ	39.	ประกอบกิจการจ�าหน่ายแบตเตอรี	่พร้อมอุปกรณ์ในการประกอบและติดตั้งแบตเตอรี่ทุกชนิดทุกประเภท
ข้อ	40.	ประกอบกิจการรับติดตั้ง	ไฟฉุกเฉิน	ไฟทางออกฉุกเฉิน	และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าทุกชนิด	
โดยการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	นั้น	บริษัทฯ	ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ	ข้อ	3.	 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ		 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	ข้างต้น	เป็นดังนี้
“ข้อ	3.	วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจ�านวน	40	ข้อ	รายละเอียดตามแบบ	บมจ.002	ที่แนบ”

  ความเหน็คณะกรรมการ:	คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควรให้แก้ไขเพ่ิมเตมิวตัถปุระสงค์และหนงัสือบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ	และเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตักิารเพ่ิม
เติมวัตถุประสงค์ข้อที	่36	ถึงข้อ	40	รวมถึงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ	ข้อ	3.	(วัตถุประสงค์)	และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหารของบริษัท	และ/หรือบุคคล
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ�านาจ	 ในการลงนามในค�าขอ	 หรือในเอกสารใด	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ 
บริษัทฯ	และการยืน่ขอจดทะเบยีนแก้ไขหนงัสือบรคิณห์สนธขิองบริษัทฯ	กบักรมพฒันาธรุกจิการค้า	กระทรวงพาณชิย์	การด�าเนนิการแก้ไขเพิม่เติมหรือเปล่ียนแปลงค�าขอหรอืข้อความในเอกสารดงักล่าว	
ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ		ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	รวมทั้งมีอ�านาจในการด�าเนินการใด	ๆ	ตามที่จ�าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการ
ด�าเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร	และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย	ระเบียบข้อบังคับ	และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งตามค�าแนะน�าหรือค�าสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่
  การลงมติ:	วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่	(3/4)	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น	ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	 2535	มาตรา	 105	 วรรคสอง	 (แก้ไขเพิ่มเติม	 2544)	 ก�าหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า	 1	 
ใน	3	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้	คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ	นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดในการประชุมครั้งนี	้

	 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของ	 COVID-19	 บริษัทฯ	 ขอความร่วมมือลดการถาม/ตอบระหว่างการประชุม	 เพื่อเป็นการกระชับเวลาในการประชุม	 ขอให้ทุกท่านส่งค�ามามาล่วงหน้า	 
รายละเอียดตามมาตรการและแนวปฏิบัติส�าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565	

	 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ	และขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เข้าร่วมประชมุตามวนัเวลาและสถานทีด่งักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั	และบรษิทัฯ	จะเปิดให้ลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุตัง้แต่เวลา	12.00	น.	
เป็นต้นไป	ส�าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน	กรุณากรอกข้อความในหนังสือ
มอบฉันทะตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วน	โดยให้ท่านเลือกเพียงฉบับเดียวเท่านั้น	ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เรื่องก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ	(ฉบับที่	5)	และติดอากรแสตมป์	
20.00	บาท	โดยยื่นเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	รวมทั้งน�าแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาด้วย

 คณะกรรมการบริษัทมมีตกิ�าหนดให้ผูม้รีายช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบยีน	ณ	วนัที	่25	มนีาคม	2565	เป็นวนัทีก่�าหนดรายชือ่ผูถื้อหุน้ทีม่สิีทธใินการเข้าร่วมประชมุผู้ถอืหุน้	(Record	date)	
และเป็นวันที่ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับปันผล		อย่างไรก็ด	ีสิทธิในการได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน	เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า
ป	ี2565	เรื่องการจ่ายปันผลก่อน

ขอแสดงความนับถือ

นายพรศักดิ	์	ลิ้มบุญยประเสริฐ
ประธานกรรมการ

ข้อควรทราบส�าหรับท่านผู้ถือหุ้น

	 ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	ในฉบับรูปเล่ม	โปรดแจ้งความประสงค์ขอรับ	ขอให้ท่าน
แสดงหลักฐานการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	แจ้งมาที่เลขานุการบริษัท	(นางสาวสมกมล		พลวารินทร์)	บริษัท	ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	เลขที่	1198/5	ถนนพระราม	9	แขวงพัฒนาการ	
เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250	หรือทางอีเมล์	somkamol_p@firetrade.co.th	(	1	ท่าน	ต่อ	1	เล่ม	)

Turn-key	for 	Engineering, 	Design,	Supply,	 Installation, 	Supervision, 	Testing,	Commissioning,	etc. 	
� 	Valve,	Fire	Hose,	Fire	Extinguisher	Equipment, 	Automatic 	Sprinkler 	Equipment 	
� 	Water 	Base	System, 	Foam	System,	Gaseous	System,	Dry	Chemical	System	
� 	Fire 	Suppression	–	Detection	&	Fire	Alarm	System	

T H E  L E A D E R  I N  F I R E  P R O T E C T I O N

บริษัท ไฟร*เทรดเอน็จิเนียร่ิง จำกัด (มหาชน) 1198/5 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 สำนกังานใหญR

FIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED 1198/5 Rama 9 Road, Phatthanakan, Suanluang, Bangkok 10250 THAILAND

Registration No.0107559000397      Tel. 0 2026 0470 - 92     Fax. 0 2026 0499     E-mail. info@firetrade.co.th

เลขประจำตัวผูÉเสียภาษี : 0107559000397 หนÉา 1 จาก 1

60 วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565



เลขที่ PY- ADM-007/22

วันศุกร์ที่	25	มีนาคม	2565

เรื่อง		 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565

เรียน	 	 ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท	ไพลอน	จำากัด	(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	

1. สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2564

2. รายงานประจำาปี	2564	ในรูปแบบรหัสคิวอาร์	(QR	Code)

3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง

4. นิยามกรรมการอิสระ

5. หนังสือมอบฉันทะ

6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่รับมอบอำานาจ

7. แบบฟอร์มการลงทะเบียน

8. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม	การมอบฉันทะ	และการออกเสียงลงคะแนน

9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

10. ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)

11. การใช้รหัสคิวอาร์	(QR	Code)	สำาหรับดาวน์โหลดรายงานประจำาปี	2564

12. แผนที่ของสถานที่ที่ใช้สำาหรับการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)

	 	 	 ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2565	 ในวันพุธที่	 27	 เมษายน	 2565	 เวลา	 14:30	 น.	 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (E-AGM)	 

โดยจะทำาการถ่ายทอดสดจาก	ห้องประชุมสำานักงานของบริษัท	ไพลอน	จำากัด	(มหาชน)	เลขที่	252	อาคารเอสพีอี	ทาวเวอร์	ชั้นที่	14	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	

กรุงเทพมหานคร	10400	เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564

  รายละเอียดทัว่ไป	การประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจำาป	ี2564	ไดจ้ดัขึน้เมือ่วันที	่28	เมษายน	2564	และไดจ้ดัสง่รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป	ี2564	ใหต้ลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยภายในเวลาทีก่ำาหนด	และไดน้ำารายงานการประชมุดังกลา่วไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัท	(www.pylon.co.th)	เพือ่เปดิเผยแก่ผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุทัว่ไปแล้ว	และ 

ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมการสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2564	 โดยมีรายละเอียดตามสำาเนารายงานการประชุม	 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หมายเลข	1)

  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2564	ได้บันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมดังกล่าวไว้ถูกต้อง

ครบถ้วนแล้ว	จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

  การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

  รายละเอียดทัว่ไป	รายงานผลการดำาเนนิงานของบริษัทในรอบปทีีผ่า่นมา	ปรากฏอยูใ่นรายงานประจำาปีทีไ่ดจั้ดส่งใหผู้ถ้อืหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี	้(ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย

หมายเลข	2)

  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

  การลงมติ	วาระแจ้งเพื่อทราบ	จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

  รายละเอียดทั่วไป	งบการเงินประจำาปี	2564	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	ปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปี	ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำากับ

ดูแลกิจการ	และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วโดยได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้	

  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำาปี	2564	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564

  การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีและจ่ายเงินปันผล

  รายละเอียดทั่วไป	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	116	และข้อบังคับบริษัทข้อ	48	กำาหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้

เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน

	 ทั้งนี้	บริษัทได้จัดสรรทุนสำารองไว้แล้วจำานวน	37,979,500	บาท	เท่ากับร้อยละ	10.13	ของทุนจดทะเบียน	ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

  บริษัทมนีโยบายจ่ายเงินปนัผลในอตัราไมต่่ำากว่าร้อยละ	40	ของกำาไรสทุธหิลงัจากหกัภาษีเงินไดน้ติบิคุคล	แตบ่รษิทัอาจกำาหนดใหก้ารจ่ายเงนิปนัผลมอีตัรานอ้ยกวา่ทีก่ำาหนดขา้งตน้ได้	 

หากบริษัทมคีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งนำาเงินกำาไรสุทธจิำานวนดงักล่าวมาใชเ้พ่ือขยายการดำาเนนิงานหรือการลงทนุหรือเพ่ือวตัถปุระสงคอ์ืน่ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทใหค้วามเหน็ชอบ	และ

ให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

	 สำาหรับป	ี2564	บรษัิทมกีำาไรสทุธติามงบการเงนิสำาหรบัปสีิน้สุดวนัที	่31	ธนัวาคม	2564	เปน็จำานวน	38,202,377	บาท	โดยคณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแล้วเหน็สมควร 

ให้จ่ายเงินปันผลจากกำาไรสะสมในอัตราหุ้นละ	0.06	บาท	ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำานวน	749,873,396	หุ้น	รวมเป็นเงิน	44,992,403.76	บาท	คิดเป็นร้อยละ	117.77	ของ

กำาไรสุทธิสำาหรับปี	ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล	

	 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา	ดังนี้

รายการ ปี 2563 ปี 2564

กำาไรสุทธิสำาหรับปี	(บาท) 182,361,145 38,202,377

จำานวนหุ้น	(หุ้น) 749,873,396 749,873,396

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท/หุ้น) 0.14 0.06

เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท/หุ้น) - -

เงินปันผลส่วนที่เหลือ	(บาท/หุ้น) 0.14 0.06

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(บาท) 104,982,275.44 44,992,403.76

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิสำาหรับปี	(%) 57.57 117.77

  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท	 เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลรวม	 44,992,403.76	 บาท	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำานวน	 749,873,396	 หุ้น	 

โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ	 0.06	 บาท	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล	 (Record	 Date)	 โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์

ที่	23	พฤษภาคม	2565	

  ทัง้นี	้บริษัทมไิดจั้ดสรรกำาไรเปน็เงนิสำารองตามกฎหมายในป	ี2564	เนือ่งจากบรษัิทไดจั้ดสรรกำาไรเพือ่เป็นเงินสำารองตามกฎหมายครบตามทีก่ฎหมายกำาหนดแลว้ตัง้แตป่	ี2558

  การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

  รายละเอียดทั่วไป		ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	71	และข้อบังคับบริษัทข้อ	21	กำาหนดว่าในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง	จะต้อง

มีกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวนหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมด	 กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท	 

ให้ใช้วิธีจับสลาก	ส่วนปีต่อไป	ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง	ซึ่งในปี	2565	นี้เป็นปีที่	17	นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด	

และมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำานวนทั้งสิ้น	3	ท่าน	ประกอบด้วย

1) นายเสรี	จินตนเสรี กรรมการอิสระ	

2) ดร.ปัญจะ	เสนาดิสัย กรรมการอิสระ	

3) นายวงศ์ชัย	แสงอารยะกุล		 	 กรรมการ

	 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่	 2	ธันวาคม	2564	จนถึงวันที่	 31	

มกราคม	2565	เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และคำานึงถึงความสำาคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลท.	ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามา

ภายในระยะเวลาที่กำาหนด	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาคุณสมบัติ	ประสบการณ์	ความรู้	ความสามารถ	และผลงานที่ผ่านมาของกรรมการ

ที่ออกตามวาระทั้ง	3	ท่าน	(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข	3)	และเสนอให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	 ทัง้นี	้บริษทัไดก้ำาหนดนยิามกรรมการอสิระซ่ึงเขม้กวา่ขอ้กำาหนดขัน้ต่ำาของ	ก.ล.ต.	และ	ตลท.	ในเรือ่งการไมเ่ป็น	(ในปจัจบุนั)	หรอืเคยเปน็	(ในชว่ง	3	ปกีอ่นไดรั้บการแตง่ตัง้)	 

ผูส้อบบญัชขีองบรษัิท	บรษัิทใหญ	่บรษัิทยอ่ย	บรษัิทรว่ม	หรอืนติบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้	และไมเ่ปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอสิระ	ผูบ้รหิาร	หรอืหุน้สว่น 

ผู้จัดการของสำานักงานสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่

  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามี

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท	 สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำานวน	3	ท่าน	กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกหนึ่งวาระ	คือ	

1) นายเสรี	จินตนเสรี กรรมการอิสระ	

2) ดร.ปัญจะ	เสนาดิสัย กรรมการอิสระ	

3) นายวงศ์ชัย	แสงอารยะกุล		 	 กรรมการ

	 รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง	3	ท่าน	รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข	3	และ	4	ตามลำาดับ

  การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2565

  รายละเอียดทั่วไป		ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่	35	กำาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน	เบี้ยประชุม	บำาเหน็จ	โบนัส	หรือผลประโยชน์ตอบแทน

ในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดพิ้จารณาคา่ตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท	ปรมิาณงานท่ีกรรมการรับผิดชอบ	และเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูคา่

ตอบแทนของธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน

  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอโดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี	2565	ดังนี้

1.	ค่าตอบแทนรายเดือน

ปี	2564	 ป	ี2565

(บาทต่อเดือน)	 	(บาทต่อเดือน)

-		ประธานกรรมการบริษัท	 50,000	 50,000    

-		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำากับดูแลกิจการ	 35,000		 35,000

-		กรรมการตรวจสอบและกำากับดูแลกิจการ	 31,000			 31,000

-		กรรมการ	 21,000		 21,000

ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้

2.	ค่าเบี้ยประชุม

ป	ี2564							 ป	ี2565

(บาทต่อครั้ง)	 (บาทต่อครั้ง)

-		กรรมการ	 5,000										 5,000		

-		กรรมการตรวจสอบและกำากับดูแลกิจการ		 5,000		 5,000

-		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 5,000		 5,000

3.	โบนัส

ป	ี2564	 ป	ี2565

(บาท)	 (บาท)

เป็นวงเงินไม่เกิน	 3,000,000								 3,000,000

โดยการจ่ายโบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

  การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทนประจำาปี 2565

  รายละเอียดทั่วไป	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	120	และข้อบังคับบริษัทข้อ	43	กำาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ

กำาหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	และตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่	ทจ.75/2561	ลงวันที่	20	พฤศจิกายน	2561	กำาหนดให้บริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี	 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัทมาแล้ว	7	รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่	โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย	5	รอบปีบัญชีติดต่อกัน	 

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562

	 ทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจำาป	ี2564	ไดม้มีติกำาหนดให้บรษิทั	พราวด	์อนิ	โปร	จำากัด	เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษัทและบริษัทยอ่ย	โดยกำาหนดคา่ตอบแทนในการตรวจสอบบญัชี

ประจำาป	ี2564	เปน็จำานวน	835,000	บาทสำาหรบับรษัิท	และ	45,000	บาทสำาหรบับรษัิทยอ่ย	ซึง่ไมร่วมคา่ใชจ่้ายอืน่ๆ	ในการตรวจสอบ	เชน่	คา่พาหนะ	คา่ทีพั่ก	คา่เบีย้เล้ียงพนกังาน	 

200	บาทต่อคนต่อวัน	เป็นต้น	ซึ่งจะเรียกเก็บตามจำานวนที่ใช้จริง

	 สำาหรับการตรวจสอบบัญชีประจำาปี	2565	คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบและกำากับดูแลกิจการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งนางสาวศันสนีย	์พูลสวัสดิ	์

ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขที	่6977	หรอืนางสาววทิติา	สจุติรานชุ	ผูส้อบบญัชีรับอนญุาตเลขที	่7408	หรอืนางสาวภตินินัท	์ภทัรกฤตเิดช	ผูส้อบบญัชีรับอนญุาตเลขที	่10467	

แห่งบริษัท	พราวด์	อิน	โปร	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำาป	ี2565	โดยจะนับเป็นการทำางานปีที	่3	ซึ่งผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบ

บัญชีประจำาปี	2565	เป็นจำานวนเงิน	835,000	บาทสำาหรับบริษัท	และ	45,000	บาทสำาหรับบริษัทย่อย	ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับงาน	และบุคคลทั้ง	3	

ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลท.

  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แต่งตั้งนางสาวศันสนีย์	พูลสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6977	หรือนางสาววิทิตา	สุจิตรานุช	ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที	่7408	หรือนางสาวภิตินันท์	ภัทรกฤติเดช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10467	แห่งบริษัท	พราวด์	อิน	โปร	จำากัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท

ย่อยประจำาป	ี2565	และบุคคลทั้ง	3	ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี	และบริษัท	พราวด์	อิน	โปร	จำากัด	ไม่มีผลประโยชน์ส่วน

ได้เสียใดๆ	 กับบริษัทและบริษัทย่อย	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด	 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้	 ให้

บริษัท	พราวด	์อิน	โปร	จำากัด	จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท	พราวด	์อิน	โปร	จำากัด	แทนได้	โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน	และใน

กรณีที่บริษัท	พราวด์	อิน	โปร	จำากัด	ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้	ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้	และ

ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	มอบอำานาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณีข้างต้น	ทั้งนี้กำาหนดวงเงินค่า

ตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำาปี	2565	ดังนี้	

ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี ปี 2564 บริษัท พราวด์ อิน โปร จำากัด (บาท) ปี 2565 บริษัท พราวด์ อิน โปร จำากัด (บาท)

ค่าสอบบัญชี	บมจ.ไพลอน 835,000 835,000

ค่าสอบบัญชี	บจ.	เอ็กซิลอน	(บริษัทย่อย) 45,000 45,000

ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ	เช่น	ค่าพาหนะ	ค่าที่พัก	ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน	200	บาทต่อคนต่อวัน	เป็นต้น	ซึ่งจะเรียกเก็บตามจำานวนที่ใช้จริง	และผู้สอบ

บัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ	แก่บริษัทและบริษัทย่อย	และไม่มีความสัมพันธ์	และ/	หรือ	การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/	บริษัทย่อย/	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

  การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

	 จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาป	ี2565	ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(E-AGM)	ตามวัน		เวลา	ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันในวัน

พุธที	่27	เมษายน	2565	โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน	เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านทาง	Application	IR	PLUS	AGM	ตั้งแต่เวลา	12:00	น.	เป็นต้นไป

	 ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(E-AGM)	ต้องยืนยันตัวตน	โดยเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ	

(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข	7)	เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน	ทั้งนี้ท่านสามารถทำาการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(E-AGM)	ได้ทันทีนับตั้งแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึง	วัน

ศุกร์ที่	22	เมษายน	2565	(โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาป	ี2565	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(E-AGM)	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข	10)	

	 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น	(ผู้รับมอบฉันทะ)	เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาป	ี2565	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(E-AGM)	โปรดเตรียมแบบฟอร์ม

การลงทะเบียน	(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข	7)	และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข	5	และ	8	สแกนหรือถ่ายรูปมายัง	Email	:	thitima@

pylon.co.th	(เอกสารฉบับจริงให้จัดส่งมายัง	“เลขานุการบริษัท”	บริษัท	ไพลอน	จำากัด	(มหาชน)	เลขที	่252	อาคารเอสพีอี	ทาวเวอร์	ชั้นที่	14	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขต

พญาไท	 กรุงเทพมหานคร	 10400)	 หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำาการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์ (E-AGM)	 โดยท่านสามารถดำาเนินการได้ทันทีนับตั้งแต่ที่ได้รับ

หนังสือเชิญประชุมจนถึงวันศุกร์ที่	22	เมษายน	2565	(โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี	2565	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(E-AGM)	ตามสิ่งที่ส่ง

มาด้วยหมายเลข	10)	

	 ทั้งนี้	หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาป	ี2565	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์ (E-AGM)	ของบริษัทได้	ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ของบริษัท	(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข	6)	เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น	โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ	(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข	5)	ที่ระบุข้อความครบ

ถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบ	และจัดส่งมายัง	“เลขานุการบริษัท”	บริษัท	ไพลอน	จำากัด	(มหาชน)	เลขที	่252	อาคารเอสพีอี	ทาวเวอร์	ชั้นที่	14	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสน

ใน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400	ภายในวันศุกร์ที่	22	เมษายน	2565

บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าผ่าน	2	ช่องทาง

1.	ทางไปรษณีย์		 เลขานุการบริษัท

	 บริษัท	ไพลอน	จำากัด	(มหาชน)

	 เลขที่	252	อาคารเอสพีอี	ทาวเวอร์	ชั้นที่	14	ถนนพหลโยธิน	

	 แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400

2.	Email		thitima@pylon.co.th

อนึ่ง	บริษัทได้กำาหนดให้มีวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที	่21	มีนาคม	2565

	 นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่	 2	 ธันวาคม	2564	ถึงวันที่	 31	มกราคม	2565	ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้น 

รายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเข้ามา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี	จินตนเสรี)

ประธานกรรมการ

 61วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565
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15   มีนาคม  2565

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี  2565
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น
  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
   2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
   3. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
   4. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
   5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
   6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ  ก , ข (ขอแนะน�า) และ ค      
   7. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
   8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

  ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 ในวันอังคารที่  
19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า 2 (ชั้น 9) โรงแรมรอยัล ซิตี้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมี
ระเบียบการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564

  (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
  เลขานุการฯ ได้จัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่ามี 
ความถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมตามที่กฎหมายก�าหนด รวมถึงบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าว
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.muangthaicap.com ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข
แต่อย่างใด ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกวาระการประชุมต่างๆ โดยครบถ้วนถูกต้องตรงตาม
ความเป็นจริงแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
  บริษัทได้จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 
ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report)  หน้าที่ 155 - 253 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน QR Code 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ) 
ความเห็นคณะกรรมการ
  เห็นสมควรรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2564

  (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
  บริษัทฯ ได้จัดท�างบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 
155 - 253 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )  
  จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2564 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2564 และปี 
2563 โดยสรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วยเงิน : ล้านบาท

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2564 2563 2564 2563

        สินทรัพย์รวม 98,390 77,222 98,529 77,210

        หนี้สินรวม 73,521 56,540 73,893 56,559

        รายได้รวม 16,019 14,733 15,704 14,734

        ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 4,945 5,214 4,744 5,224

        ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.33 2.46 2.24 2.46

ความเห็นคณะกรรมการ
  เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ�าปี ส�าหรบัรอบปีบญัชส้ิีนสุดวันที ่31  ธนัวาคม 2564 ซึง่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบ 
จากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด แล้ว  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรของบริษัท และการจ่ายเงินปันผล ประจ�าปี  2564

  (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอด
เงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิจากงบการเงิน 
เฉพาะกิจการของบริษัท และบริษัทย่อยในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมาย
  ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีก�าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน 4,743,802,002 บาท โดยจ่ายเงินปันผลประจ�าปีส�าหรับผลการด�าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท ส�าหรับผู้ถือหุ้นจ�านวน 2,120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 784,400,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.54 ของก�าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2564 
ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่  29 เมษายน  2565 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลใน 
วันที่ 17 พฤษภาคม  2565
  ทั้งนี้ จ�านวนเงินปันผลที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 16.54 ของก�าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2564 และได้มีการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจ�าปี 2564 
- 2563 เพื่อประกอบการพิจารณา

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ส�าหรับผลประกอบการปี 2564 และปี 2563

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 ปี 2563

1. ก�าไรสุทธิ (บาท) 4,743,802,002 5,224,347,586 

2. จ�านวนหุ้น (หุ้น) 2,120,000,000 2,120,000,000 

3. เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) 0.37  0.37  

4. จ�านวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 784,400,000 784,400,000  

5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 16.54 15.01

ความเห็นคณะกรรมการ
  เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไรสุทธิส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ  0.37  บาท  
ส�าหรบัผูถ้อืหุน้จ�านวน  2,120,000,000 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลทัง้ส้ิน 784,400,000 บาท โดยก�าหนดรายชือ่ผู้ถอืหุน้ทีม่สิีทธไิด้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที ่29เมษายน  2565  และก�าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่  17  พฤษภาคม  2565  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

  (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
  ตามข้อบงัคับของบริษัทข้อ 18 ระบวุ่า ในการประชมุสามญัประจ�าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวน
ใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 
  ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบก�าหนดตามวาระจ�านวน  2  ท่าน ดังนี้ 
  1. พลเรือเอกอภิชาติ  เพ็งศรีทอง**  ประธานคณะกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
  2. นายชูชาติ  เพ็ชรอ�าไพ    ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ 
  บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาฯเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – 
มกราคม 2565 ผ่านเวปไซต์ของบริษัท และบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้ง หรือ
เสนอวาระเข้ามาแต่อย่างใด  
  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน(ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติของ
กรรมการในด้านต่างๆ แล้ว โดยได้ด�าเนินการสรรหาพิจารณากลั่นกรองจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล  ซึ่งในการพิจารณากรรมการที่ครบก�าหนดต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เป็นเวลา 
13 ปี (ระยะเวลาที่เป็นอยู่ 10 ปี บวกระยะเวลาที่จะด�ารงต�าแหน่งจนครบวาระที่จะเสนอในครั้งนี้) ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระและกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ 
ความสามารถ รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้น�าประสบการณ์มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการก�าหนดกลยุทธ์  และการด�าเนินงานของบริษัท  
  โดยกรรมการล�าดับที่ (1) เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์การท�างานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการงานของบริษัท ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการในการก�าหนดทิศทางธุรกิจ และการบริหารงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ พลเรือเอก 
อภิชาติ เพ็งศรีทอง และนายชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ ได้รับการพิจารณาให้กลับมาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง
ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 
  **หมายเหตุ : พลเรือเอกอภิชาติ  เพ็งศรีทอง ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง  
  ทั้งนี้  ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในเอกสาร  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 )  
ความเห็นคณะกรรมการ
  คณะกรรมการ(ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)ได้พจิารณาแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองและพจิารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท
แล้วเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง พลเรือเอกอภิชาติ  เพ็งศรีทอง และนายชูชาติ  เพ็ชรอ�าไพ กรรมการที่ครบก�าหนดต้องออกตาม
วาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2565

  (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม )
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และเปรียบเทยีบอ้างองิกบับริษัทอืน่ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรม
เดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจใกล้เคียงกัน  การขยายตัวทางธุรกิจ รวมถึงพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2565 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2565

(ค่าตอบแทนรายเดือน)
ปี  2564

(ค่าตอบแทนรายเดือน)

คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท     40,000.- 40,000.-

- กรรมการ 35,000.- 35,000.-

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย  (เบี้ยประชุม/ครั้ง )  (เบี้ยประชุม/ครั้ง )

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ 27,500.- 27,500.-

- กรรมการ 20,000.- 20,000.-

ค่าตอบแทนกรรมการ  (เบี้ยประชุม/ครั้ง)  (เบี้ยประชุม/ครั้ง)

1) คณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน   2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานกรรมการ 25,000.- 25,000.-

- กรรมการ 20,000.- 20,000.-

**เงินโบนัสประจ�าปี  ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี 2564  ที่จะจ่ายในปี 2565
- ประธานกรรมการบริษัท   จ�านวน   810,000  บาท / กรรมการ  คนละ  580,000  บาท

สิทธิประโยชน์อื่นใด ไม่มี ไม่มี

  หมายเหตุ : 1. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มี
     2. อัตราค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม/ครั้ง เท่ากับปีที่ผ่านมา
ความเห็นคณะกรรมการ
  เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2565 

วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2565  

  (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ก�าหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชปีระจ�าปี 2565 และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บริษัท เคพีเอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ�าปี 2565 (เป็นปีที่ 3) โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่น�าเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
  1. นายชาญชัย  สกุลเกิดสิน   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827 และ/หรือ
  (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ในไตรมาสที่ 1/2563 และไตรมาส 2/2563)
  2. นายโชคชัย  งามวุฒิกุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9728 และ/หรือ
  (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย)
  3. นางสาวสุรีรัตน ์ ทองอรุณแสง   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 และ/หรือ 
  (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย)
  4. นางสาวอรวรรณ  ชุณหกิจไพศาล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  6105
  (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ในไตรมาสที่ 3/2563 ถึง ไตรมาสที่ 4/2564)
  อีกทั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย รวมถึงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  
  โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ�านาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และให้ได้รับค่าตอบแทน จ�านวน 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาท) 
ต่อปี  โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี้ 

รายการตรวจสอบ / สอบทาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม

ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 (จ่ายจริง)

ค่าสอบบัญชี ค่าบริการอื่น ค่าสอบบัญชี ค่าบริการอื่น

ค่าสอบบัญชีส�าหรับงบการเงินประจ�าปี และรายไตรมาส 4,800,000 - 4,360,000 -

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
  มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นส�านักงานสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทน
มีความเหมาะสม อีกทั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย  รวมถึง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 
ความเห็นคณะกรรมการ
  คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแล้ว เหน็ควรตามทีไ่ด้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้พิจารณาอนมุตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก�าหนดค่าสอบบัญชปีระจ�าปี 2565

วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

  (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
  เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความคล่องตัวในการด�าเนินการสามารถ
ก�าหนดจ�านวนเงินทุนให้สอดคล้องกับการใช้เงิน ของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้  จ�านวน 30,000 ล้านบาท (สามหมื่นล้านบาท) จากเดิมไม่เกิน 75,000 
ล้านบาท (เจ็ดหมื่นห้าพันล้านบาท) เป็นไม่เกิน 105,000 ล้านบาท (หนึ่งแสนห้าพันล้านบาท) ภายใต้รายละเอียด ดังนี้
ประเภทของหุ้นกู ้  หุ้นกู้มีประกัน หรือ หุ้นกู้ไม่มีประกัน หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หรือ หุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ 
     ภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน     วงเงินรวมไม่เกิน 105,000 ล้านบาท (หนึ่งแสนห้าพันล้านบาท) หรือเทียบเท่าโดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และบริษัท 
     สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้ที่ออกไปแล้วภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้น  (Revolving Basis)
สกุลเงิน    สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจ�านวนเทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย   ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุหุ้นกู้    ไม่เกิน  10  ปี
การเสนอขาย   สามารถเสนอขายหุ้นกู้ชุดเดียว และ/หรือ หลายชุด ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดย 
     จะท�าการเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผูล้งทนุทัว่ไป และ/หรือ ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผูล้งทนุสถาบนัในประเทศและ/หรือผู้ลงทนุ 
     สถาบันในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและ 
     กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ 
เงื่อนไขอื่นๆ    ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  อีกทั้งขออนุมัติให้มอบอ�านาจให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�าหนดเงื่อนไขอื่นๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชนิด จ�านวนหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย มูลค่า
ที่ตราไว้ ราคาขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น รวมทั้งการมอบอ�านาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าเจรจาตกลง ลงนามในสัญญาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด�าเนินการต่างๆ อันจ�าเป็นและสมควรอันเกี่ยว
กับหุ้นกู้ รวมทั้งให้มีอ�านาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นด�าเนินการดังกล่าวแทนได้
ความเห็นคณะกรรมการ 
  เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเสนอ  

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.ของบริษัทฯ 

  (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
  เพ่ือให้วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ครอบคลุมและรองรับการประกอบธรุกจิของบริษัทฯทีอ่าจมขีึน้ในอนาคต บริษัทฯจึงต้องแก้ไขเพ่ิมเตมิวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏด้านล่างนี ้และ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯในครั้งนี้ด้วย  รายละเอียดการด�าเนินการเป็น ดังนี้
  1. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จ�านวน 1 ข้อ ดังนี้
   วัตถปุระสงค์ข้อ 48 “ประกอบธุรกิจการโอนเงินด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ ที่เป็นการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอน หรือการโอนเงินระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน 

   ที่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งสองฝ่ายหรือมีเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง”

  2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯดังนี ้
    เดิม  ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ�านวน 47 ข้อ (รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที่แนบ)
    ใหม่   ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ�านวน 48 ข้อ (รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที่แนบ)
   อนึ่ง เพื่อให้การด�าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  จึงเหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้พิจารณาเหน็ชอบการมอบหมายให้กรรมการผู้มอี�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ รวมทัง้ผู้รับมอบอ�านาจจากบคุคลดงักล่าว เป็นผูม้อี�านาจด�าเนนิการจดทะเบยีนการแก้ไข 
  เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ�านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค�าเพื่อให้ 
  เป็นไปตามค�าสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ ที่จ�าเป็นหรือเกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�าเนินการจดทะเบียนดังกล่าวส�าเร็จลุล่วง
ความเห็นคณะกรรมการ
  เหน็สมควรให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตั ิแก้ไขเพ่ิมเตมิวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จ�านวน  1  ข้อ  และแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสือบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ 3 เป็น 48 ข้อ พร้อมทัง้มอบหมาย  
ให้กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  รวมทั้งผู้รับมอบอ�านาจจากบุคคลดังกล่าว  เป็นผู้มีอ�านาจด�าเนินการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  และมีอ�านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค�าเพื่อให้เป็นไปตามค�าสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ ที่จ�าเป็น
หรือเกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�าเนินการจดทะเบียนดังกล่าวส�าเร็จลุล่วง

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  วาระนี้ก�าหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการน�าเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  
และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
  จึงขอเรียนเชญิผู้ถอืหุน้ของ บริษัท เมอืงไทย แคปปิตอล จ�ากดั (มหาชน) เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานทีต้่องใช้เพ่ือการประชมุผูถ้อืหุน้  ส�าหรับผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์เข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเองในคร้ังนี ้กรุณาน�าบตัรประจ�าตวัประชาชน หรือบตัรประจ�าตวัข้าราชการ หรือใบขับขีม่าแสดงเพ่ือสิทธใินการเข้าร่วมประชมุ หากผู้ถอืหุน้ท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอ่ืนให้เข้าร่วมประชมุและออกเสียง
แทนในการประชมุ โปรดกรอกข้อความและลงลายมอืชือ่ในหนงัสือมอบฉนัทะทีไ่ด้แนบมานี ้(ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6) และปิดอากรแสตมป์ให้ถกูต้องเรียบร้อย ส�าหรับผูรั้บมอบฉนัทะทีจ่ะเข้าร่วมประชมุจะต้องน�าเอกสารหรือหลัก
ฐานเพ่ือแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ ดงัมรีายละเอยีดตามทีร่ะบใุนเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวธิปีฏบิตัใินการเข้าร่วมประชุม (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4) โดยบริษัทจะด�าเนนิการประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7)  
โดยบริษัทฯจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนกว่าจะถึงก�าหนดเวลาประชุม
  ทั้งนี้ บริษัทก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  
  เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอก
ข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และ
กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์  ตามชื่อที่อยู่ของบริษัทฯ โดยจ่าหน้าซองถึง เลขานุการบริษัท  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน)  เลขที่ 332/1  ถนน
จรัญสนิทวงศ์  แขวงบางพลัด เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 10700  ภายในวันที่ 11  เมษายน  2565 จักขอบคุณยิ่ง
  อนึง่ เพ่ือให้ท่านผูถ้อืหุน้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชมุและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการเตรียมชีแ้จงในวนัประชมุผู้ถอืหุน้  ท่านผูถ้อืหุน้สามารถส่งค�าถามล่วงหน้ามายงับริษัท
ก่อนวันประชุมทาง  E-mail โดยส่งมาที่ monthon.o@muangthaicap.com 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                ขอแสดงความนับถือ
                 บริษัท  เมืองไทย แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน)

                ( อภิชาติ   เพ็งศรีทอง )
                ประธานกรรมการ
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63

ที่ ROCK/018/2565
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที	่11	มีนาคม	2565

เรื่อง    ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2565
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ร้อกเวิธ จ�ากัด (มหาชน)
	 	 	 	 ที่ประชุมประชุมคณะกรรมการบริษัท	ร้อกเวิธ	จ�ากัด	(มหาชน)	(หรือ	“บริษัท”)	ครั้งที	่2/2565	ซึ่งประชุมเมื่อวันที	่2	มีนาคม	2565	ได้มีมติให้ก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	ในวันศุกร์ที	่29	เมษายน	2565	เวลา	10.00	น.	ณ	ห้อง
ประชุมส�านักงานใหญ่	ชั้น	1	เลขที่	294-300		ถนนอโศก-ดินแดง		แขวงบางกะป	ิ	เขตห้วยขวาง		กรุงเทพมหานคร		เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามระเบียบการวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2564

    วตัถุประสงค์และเหตผุล :	การประชมุสามญัผู้ถอืหุน้	ประจ�าปี	2564	ได้จัดขึน้เมือ่วนัที	่30	เมษายน	2564	โดยบรษิทัได้จัดส่งส�าเนารายงานการประชุมแล้วเสร็จส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน	14	วนั	นับแต่วนัประชมุตามทีก่ฎหมายก�าหนด	 
	 	 	 	 และได้จัดส่งส�าเนารายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรอง
    ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2564	เมื่อวันที่	30	เมษายน	2564	(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย	1)
    การลงมติ :	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง	

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ

    วัตถุประสงค์และเหตุผล :	เพื่อให้เป็นไปตาม	พรบ.บริษัทมหาชนจ�ากัด	คณะกรรมการได้สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทส�าหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด	31	ธันวาคม	2564	ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปีที่ได้จัดส่งให้ในรูปแบบ	QR	Code	พร้อมหนังสือ 
	 	 	 	 เชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัท
    ความเห็นคณะกรรมการ :	เห็นสมควรเสนอผลการด�าเนินงานของบริษัทส�าหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด	31	ธันวาคม	2564	และรายงานประจ�าปีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
    การลงมติ :	วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ	จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

    วตัถุประสงค์และเหตผุล :	เพ่ือให้เป็นไปตาม	พรบ.บริษัทมหาชนจ�ากัด	บรษัิทได้จัดท�างบแสดงฐานะการเงิน	งบก�าไรขาดทนุ	และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จเฉพาะกจิการและงบการเงินรวม	ส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ�าปี	2564	ส้ินสุดวันที	่31	ธนัวาคม	2564	 
	 	 	 	 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท	เมื่อวันที	่21	กุมภาพันธ์	2565
    ความเห็นคณะกรรมการ :	เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี	2564	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท	ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าว 
	 	 	 	 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท	เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2565	และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
    การลงมติ :	วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2564

    วัตถุประสงค์และเหตุผล :	บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ	60	ของก�าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว	และขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการด�าเนินงานในอนาคตเป็นส�าคัญ		ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีผลการ 
	 	 	 	 ขาดทุนจากผลการด�าเนินงานของบริษัท	ส�าหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี	2564
    ความเห็นคณะกรรมการ :		เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี	2564
    ลงมติ :	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระ

    วัตถุประสงค์และเหตุผล :	เพื่อให้เป็นไปตาม	พรบ.บริษัทมหาชนจ�ากัดและข้อบังคับของบริษัท	ข้อ17	ก�าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน	1	ใน	3	เป็นอัตรา	ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ 
	 	 	 	 ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	กรรมการที่ออกจากต�าแหน่งแล้ว	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกก็ได	้ซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมการบริษัทจ�านวน	7	ท่าน		โดยกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระ 
	 	 	 	 ในปีนี้	2	ท่าน	ประกอบด้วยนายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	และนายดุษฎ	ีพงษ์สุทธิมนัส	โดยรายละเอียดประวัติและข้อมูลกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้และนิยามกรรมการอิรสะได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
    ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง	(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย	4)
    ลงมติ :	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6  พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2565

    วัตถุประสงค์และเหตุผล :	ตามข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	23	ซึ่งก�าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทนั้น	ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท	ได้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของ 
	 	 	 	 บริษัท	หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน	ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม	บริษัทจึงเห็นสมควรก�าหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	ประจ�าปี	 
	 	 	 	 2565	ภายในวงเงินไม่เกิน	1,580,000	บาท	(หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)	ในอัตราที่เท่ากับป	ี2564	ซึ่งมีนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเป็นรายป	ี
    ความเห็นคณะกรรมการ :	เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	โดยให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่เท่ากับป	ี2564	(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย	5)
    ลงมติ :	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2565

    วัตถุประสงค์และเหตุผล :	ตาม	พรบ.บริษัทมหาชนจ�ากัด	มาตรา	120	ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชี 
	 	 	 	 บริษัทตดิต่อกนั	แต่ไม่ห้ามแต่งต้ังผูส้อบบญัชรีายใหม่ทีสั่งกดัส�านกังานสอบบญัชเีกีย่วกบัผู้สอบบญัชรีายเดมิ	ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	ครัง้ที	่1/2565	เมือ่วันที	่2	มีนาคม	2565	ได้พิจารณาคณุสมบตัขิองผู้สอบบญัชถีงึความน่าเช่ือถอื	ความเป็นอสิระ	 
	 	 	 	 ความรู้และประสบการณ์ในการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัช	ีการให้ค�าปรึกษาในมาตรฐานบญัช	ีและการรับรองงบการเงินได้ทนัเวลา	มคีวามเห็นว่าควรเสนอผูส้อบบญัชคีนหนึง่คนใด	ดังนี	้นางชลรส	สนัตอิศัวราภรณ์	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขที	่4523	หรอื	 
	 	 	 	 นางสาวศริาภรณ์	เอือ้อนนัต์กลุ	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขที	่3844	หรอื	นายฉตัรชยั		เกษมศรีธนาวฒัน์	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขที	่5813	จากบรษัิทส�านกังาน	อวีาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัท	ประจ�าปี	2564	เป็นปีที	่2	โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการ 
	 	 	 	 บริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2564	อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	โดยก�าหนดค่าสอบบัญชี	ประจ�าปี	2565	เป็นเงินจ�านวน	1,430,000	บาท	(หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)
    ความเห็นคณะกรรมการ :	เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	นางชลรส	สันติอัศวราภรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4523	หรือ	นางสาวศิราภรณ์		เอื้ออนันต์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่3844	หรือ	นายฉัตรชัย		เกษมศรีธนาวัฒน	์ 
	 	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5813	จากบริษัทส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ประจ�าปี	2564	โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท�าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท	และมีค่าสอบบัญช	ีเป็นเงินจ�านวน	1,400,000	บาท	 
	 	 	 	 (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)	(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย	6)
    ลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8  เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

    วัตถุประสงค์และเหตุผล :	เพื่อปรับลดวัตถุประสงค์บางรายการของบริษัทฯ	ที่ปรากฏในวัตถุประสงค์ข้อ	48-106	เนื่องจากบริษัทฯจะมุ่งเน้นในธุรกิจที่บริษัทมีประสบการณ์และมีความสามารถในการแข่งขัน	อีกทั้งวัตถุประสงค์ข้อ	48-106	ไม่ได้มีอยู่ใน 
	 	 	 	 แผนธุรกิจที่บริษัทฯ	จะด�าเนินการในอนาคต
    ความเห็นคณะกรรมการ :	เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ	3	วัตถุประสงค์ของบริษัท	
    ลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

    วัตถุประสงค์และเหตุผล :	วาระนี้ก�าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม	หรือให้ความเห็นต่างๆ	ต่อคณะกรรมการบริษัท	หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจ้งตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น	โดยจะไม่มีการน�าเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัต	ิและจะไม่ม ี
	 	 	 	 การลงมติใดๆ	ในวาระนี้
	 	 	 	 	 บริษัทได้ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565	(Record	Date)	ในวันที่	24	มีนาคม	2565
	 	 	 	 	 ทัง้นีสื้บเนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส	COVID-19	และตามข้อเสนอแนะของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรมพัฒนาธรุกจิการค้ากระทรวงพาณชิย์	และกระทรวงดจิิทลั 
	 	 	 	 เพ่ือเศรษฐกจิและสังคม	มข้ีอสรปุเหน็ควรสนบัสนนุให้ผู้ถอืหุน้พิจารณามอบฉนัทะให้กรรมการอสิระแทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง	บรษัิทเรียนขอความร่วมมอืจากท่านผูถ้อืหุน้ในการพิจารณามอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบริษัท	(รายละเอยีดปรากฎ 
	 	 	 	 ตามเอกสารแนบท้าย	7)	เป็นผูเ้ข้าร่วมประชมุแทนการเข้าประชมุด้วยตนเอง	อย่างไรกด็	ีหากท่านผู้ถอืหุน้ประสงค์จะเข้าประชมุด้วยตนเอง	บริษัทได้ม	ี“มาตรการและแนวปฏบิตัเิพ่ือป้องกนัการตดิเช้ือ	COVID-19	ในทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	2565”	
	 	 	 	 	 ในกรณทีีท่่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้	โปรดแต่งตัง้บคุคลอืน่เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุคร้ังนี	้	ซึง่บริษัทได้แนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ	ข.(แบบก�าหนดรายการต่างๆ	ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชัดเจน)	(รายละเอยีด 
	 	 	 	 ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	1)		ส�าหรับ	แบบ	ค.(เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน	custodian	ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)	สามารถแจ้งขอได้จากเลขานุการบริษัทที	่E-mail	:	benchaporn.p@rockworth.com	
	 	 	 	 	 บริษัทอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	2565	รวมถึงการเปลีย่นแปลงวนั	เวลา	และสถานท่ีประชมุ	รวมถึงการด�าเนนิการอืน่ใดทีจ่�าเป็นหรอืเหมาะสม	โดยหากมีการเปลีย่นแปลงบริษัทจะแจ้งให้ท่านผูถ้อืหุน้ 
	 	 	 	 ทราบต่อไป
	 	 	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อทราบ	และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา	และสถานที่ดังกล่าว	และบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา	09.00	น.	เป็นต้นไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส
                        ประธานกรรมการบริษัท ร้อกเวิธ จ�ากัด (มหาชน)

  

13วันที่  21-23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ร้อกเวิธ จ�ำกัด (มหำชน) 

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ร้อกเวิธ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และได้ตรวจสอบ

งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนของบริษัท ร้อกเวิธ จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ร้อกเวิธ จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตาม

ที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวาม

เป็นอสิระจากบริษัทฯตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบร

รณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเร่ืองเหล่านี้ด้วย  

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายการขายสินค้าเป็นรายการบัญชีที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินอย่างมาก และเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯโดยตรง ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญเป็นพิเศษในการตรวจ

สอบกำรรับรู้รำยได้  จำกกำรขำยของบริษัทฯโดยเฉพำะเรื่องงวดเวลำกำรรับรู้รำยได้

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจ และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุม

ส�าคัญที่บริษัทฯออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบ

ระยะเวลาบัญชี และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขาย

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

การประมาณการค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10 จ�าเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในส่วนของการ

ประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลอืส�าหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสือ่มสภาพ ซึ่งการประมาณดังกล่าวขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพสนิค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจ

และอุตสาหกรรม ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

ข้าพเจ้าได้ประเมนิวธิกีารและข้อสมมตทิีฝ่่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือโดยท�าความเข้าใจเกณฑ์ทีใ่ช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ รวมถงึ

สอบทานความสม�่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของ

สินค้าที่ช้ากว่าปกติ และวิเคราะห์เปรียบเทียบจ�านวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้

กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงินคอื การอ่านและพิจารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้มคีวามขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไ่ด้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า

หรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะส่ือสารเร่ืองดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล

ทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 

บริษัท ร้อกเวิธ จ�ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บำท)
 งบกำรเงิน งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
     หมำยเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8   59,344,242   61,513,680   59,344,242   61,513,680 
เงินลงทุนชั่วคราว  4   -   101,500,081   -   101,500,081 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 9   47,315,853   216,743,340   47,315,853   216,743,340 
สินค้าคงเหลือ   10   104,058,459   161,026,276   104,058,459   161,026,276 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 4, 11  89,236,096   -   89,236,096   - 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น    6,245,148   7,231,868   6,245,148   7,231,868 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    306,199,798   548,015,245   306,199,798   548,015,245 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 12   20,204,759   20,202,005   20,204,759   20,202,005 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 13   70,900   -   70,900   - 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 4   -   59,400   -   59,400 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม  14   -   -   -   - 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น  4   -   1,500,000   -   1,500,000 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 15   69,600,000   69,600,000   69,600,000   69,600,000 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  16   266,840,818   304,414,223   266,840,818   304,414,223 
สินทรัพย์สิทธิการใช้  17   77,199,620   -   77,199,620   - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน     1,494,513   1,582,198   1,494,513   1,582,198 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   9,600,235   5,711,767   9,600,235   5,711,767 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   445,010,845   403,069,593   445,010,845   403,069,593 
รวมสินทรัพย์     751,210,643   951,084,838   751,210,643   951,084,838 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี้สินหมุนเวียน     
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18   100,000,000   215,000,000   100,000,000   215,000,000 
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท  18   2,708,695   25,460,405   2,708,695   25,460,405 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 19   41,430,277   109,131,699   41,430,277   109,131,699 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 20   8,160,000   10,080,000   8,160,000   10,080,000 
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 17   4,631,664   3,232,927   4,631,664   3,232,927 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า    17,966,800   18,221,785   17,966,800   18,221,785 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น    4,213,394   11,694,948   4,213,394   11,694,948 
รวมหนี้สินหมุนเวียน    179,110,830   392,821,764   179,110,830   392,821,764 
หนี้สินไม่หมุนเวียน     
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 20   -   8,160,000   -   8,160,000 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด     
   ช�าระภายในหนึ่งปี  17   72,183,284   14,686,778   72,183,284   14,686,778 
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 21   72,168,957   75,994,565   72,168,957   75,994,565 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 27   3,004,879   2,283,278   3,004,879   2,283,278 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน    147,357,120   101,124,621   147,357,120   101,124,621 
รวมหนี้สิน     326,467,950   493,946,385   326,467,950   493,946,385 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทุนเรือนหุ้น     
   ทุนจดทะเบียน     
      หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท   200,000,000   200,000,000   200,000,000   200,000,000 
   ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว     
      หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท   200,000,000   200,000,000   200,000,000   200,000,000 
ก�ำไรสะสม     
   จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 23   13,650,000   13,650,000   13,650,000   13,650,000 
   ยังไม่ได้จัดสรร    135,669,223   163,791,503   119,696,334   147,818,614 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   75,423,470   79,696,950   91,396,359   95,669,839 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    424,742,693   457,138,453   424,742,693   457,138,453 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   751,210,643   951,084,838   751,210,643   951,084,838 

บริษัท ร้อกเวิธ จ�ากัด (มหาชน)      

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563     
(หน่วย: บำท)

 งบกำรเงิน งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
     หมำยเหตุ 2563 2562 2563 2562
ก�าไรขาดทุน:     
รายได้     
รายได้จากการขายและบริการ   498,456,803   708,986,463   498,456,803   708,986,463 
รายได้อื่น   24   7,096,444   16,887,069   7,096,444   16,887,069 
รวมรายได้     505,553,247   725,873,532   505,553,247   725,873,532 
ค่าใช้จ่าย     
ต้นทุนขายและบริการ    348,442,181   499,139,931   348,442,181   499,139,931 
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย   79,606,846   105,516,137   79,606,846   105,516,137 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    94,861,749   115,803,204   94,861,749   115,803,204 
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน   (217,291)  -   (217,291)  - 
รวมค่าใช้จ่าย     522,693,485   720,459,272   522,693,485   720,459,272 
ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน   (17,140,238)  5,414,260   (17,140,238)  5,414,260 
รายได้ทางการเงิน    253,731   360,464   253,731   360,464 
ต้นทุนทางการเงิน  25   (11,205,601)  (9,445,232)  (11,205,601)  (9,445,232)
ขาดทุนก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้   (28,092,108)  (3,670,508)  (28,092,108)  (3,670,508)
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 27   (3,130,518)  1,400,995   (3,130,518)  1,400,995 
ขาดทุนส�าหรับปี    (31,222,626)  (2,269,513)  (31,222,626)  (2,269,513)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง     
ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย   -   1,193,932   -   1,193,932 
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 27   -   (238,786)  -   (238,786)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง     
 - สุทธิจากภาษีเงินได้   -   955,146   -   955,146 
     
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง     
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน     
 ที่ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   (2,032,743)  -   (2,032,743)  - 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 21   -   (1,366,358)  -   (1,366,358)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 27   406,549   273,272   406,549   273,272 
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง      
   - สุทธิจากภาษีเงินได้   (1,626,194)  (1,093,086)  (1,626,194)  (1,093,086)
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี    (1,626,194)  (137,940)  (1,626,194)  (137,940)
     
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี   (32,848,820)  (2,407,453)  (32,848,820)  (2,407,453)
     
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 28     
ขาดทุนส�าหรับปี    (1.56)  (0.11)  (1.56)  (0.11)

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้ริหารมหีน้าทีรั่บผดิชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้ริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือ

ให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการด�าเนินงานต่อเนื่องการเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์

การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวัีตถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุริตหรือ

ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาด

การณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
 ระบแุละประเมนิความเส่ียงทีอ่าจมกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุริตหรือข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพ่ือตอบ

สนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่ง

เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล

ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า
 สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรับกจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รับว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรือ

สถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสัยอย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถของบรษัิทฯในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกต

ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่

กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้
 ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนประเมนิว่างบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้โดยถกูต้องตามทีค่วรหรือไม่ 
 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯและบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) เพื่อแสดงความเห็นต่องบ

การเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็น

ของข้ำพเจ้ำ

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ  ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มี

นัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด

ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า

ได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่อง

ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน�ำเสนอรำยงำนฉบับนี้

ชลรส สันติอัศวราภรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523

บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2564

14 วัน.........ที่  --  มีนาคม พ.ศ. 2564
  

    พงษ์สุทธิมนัส โดยรายละเอียดประวัติและข้อมูลกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้และนิยามกรรมการอิรสะได้ 
    จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
    ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ 
    ทีอ่อกตามวาระโดยแต่งตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึง่ (รายละเอยีดปรากฎตาม 
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
    ลงมต ิ: วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสิีทธอิอกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6  พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2564

    ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ซึ่งก�าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน 
    ในการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากบริษัทนัน้ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการให้ 
    สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน  
    ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม บริษัทจึงเห็นสมควรก�าหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่ 
    คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประจ�าปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกนิ 1,580,000  บาท  
    (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ในอัตราที่เท่ากับปี 2563 ซึ่งมีนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนใน 
    รูปแบบของค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเป็นรายปี 
    ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
    โดยให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่เท่ากับปี 2563 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
    ลงมต ิ: วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสิีทธอิอกเสียง 
    ลงคะแนน

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2564

    ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ�ากัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เง่ือนไข 
    การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชี 
    ตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชีบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัด 
    ส�านักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  
    3 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และ 
    ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี การให้ค�าปรึกษาในมาตรฐานบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ 
    ทนัเวลา มคีวามเหน็ว่าควรเสนอผู้สอบบญัชคีนหนึง่คนใด ดงันี ้นางชลรส สันตอิศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต 
    เลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิราภรณ์  เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นายฉัตรชัย   
    เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 จากบริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ 
    บริษัท ประจ�าปี 2564 เป็นปีที ่2 โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเสนอทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้  
    ประจ�าปี 2564 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด โดยก�าหนดค่าสอบบัญชี  
    ประจ�าปี 2564 เป็นเงินจ�านวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
    ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้แต่งตัง้ นางชลรส สันตอิศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชี 
    รับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ  
    นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 จากบริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็น 
    ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�าปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท�าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ 
    งบการเงินของบริษัท และมีค่าสอบบัญชี เป็นเงินจ�านวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านส่ีแสนบาทถ้วน)  
    (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
    ลงมต ิ: วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสิีทธอิอกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

    ข้อเทจ็จริงและเหตผุล : วาระนีก้�าหนดขึน้เพ่ือให้ผู้ถอืหุน้ซกัถาม หรือให้ความเหน็ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท  
    หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจ้งตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการน�าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชุม 
    พิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
     บริษัทได้ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 (Record Date)  
ในวันที่ 25 มีนาคม 2564
     ทัง้นีสื้บเนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 และตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรมพัฒนาธรุกจิการค้ากระทรวงพาณชิย์ และ
กระทรวงดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม มข้ีอสรุปเหน็ควรสนบัสนนุให้ผู้ถอืหุน้พิจารณามอบฉนัทะให้กรรมการอสิระแทนการ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเรียนขอความร่วมมอืจากท่านผูถ้อืหุน้ในการพิจารณามอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 
(รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้น
ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดท�า “แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2564”  ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 
     ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตัง้บคุคลอืน่เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลง
คะแนนในการประชุมครั้งนี้  ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.(แบบทั่วไป) และแบบ ข.(แบบก�าหนดรายการต่างๆ 
ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ส�าหรับ แบบ ค.
(เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแจ้ง
ขอได้จากเลขานุการบริษัทที่ E-mail : benchaporn.p@rockworth.com 
     บริษัทอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2564 รวมถงึการ
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ประชุม รวมถึงการด�าเนินการอื่นใดที่จ�าเป็นหรือเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง
บริษัทจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
     จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว และ
บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
    
               ขอแสดงความนับถือ
        
    

               นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส
             ประธานกรรมการบริษัท ร้อกเวิธ จ�ากัด (มหาชน)

ที่ ROCK/020/2564
                วันที่ 12 มีนาคม 2564

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ร้อกเวิธ จ�ากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 
   1.  ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563
   2.  รายงานประจ�าปี 2563  ในรูปแบบ QR CODE
   3.  ข้อมูลเพื่อการพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2563
   4.  ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
   5.  ข้อมูลเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 2564
   6.  ข้อมูลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการก�าหนดค่าตอบแทน ประจ�าปี 2564
   7. ข้อบังคับบริษัท ร้อกเวิธ จ�ากัด (มหาชน) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
   8. ค�าชี้แจ้งเร่ืองเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพ่ือลง 
     ทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
   9.  ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
   10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.
   11. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COIVD-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564
   12. ผังขั้นตอนการลงทะเบียนและก�าหนดการ
   13. แบบขอรับรายงานประจ�าปี 2563 
   14. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
   15. แบบสอบถามส�าหรับคัดกรองสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid-19)
   ตามมติที่ประชุมประชุมคณะกรรมการบริษัท ร้อกเวิธ จ�ากัด (มหาชน) (หรือ “บริษัท”) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2564 มีมติให้ก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมส�านักงานใหญ่ ชั้น 1 เลขที่ 294-300  ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบการวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2563

    ข้อเทจ็จริงและเหตผุล : การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2563 ได้จัดขึน้เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2563 โดยบริษัท 
    ได้จัดส่งส�าเนารายงานการประชุมแล้วเสร็จส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม 
    ตามที่กฎหมายก�าหนด และได้จัดส่งส�าเนารายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรอง
    ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ ประจ�าปี  
    2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 (รายละเอียดปรากฎตามสี่งที่ส่งมาด้วย 1)
    การลงมต ิ: วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุและมสิีทธอิอกคะแนนเสียง 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ

    ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ�ากัด คณะกรรมการได้สรุปผลการด�าเนินงานของ 
    บริษัทส�าหรับรอบระยะเวลาส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ�าปีทีไ่ด้จัดส่งให้ในรูปแบบ QR Code  
    พร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัท
    ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอผลการด�าเนนิงานของบริษัทส�าหรับรอบระยะเวลาส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563  
    และรายงานประจ�าปีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
    การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก 

    ผู้สอบบัญชีของบริษัท

    ข้อเทจ็จริงและเหตผุล : เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ�ากดั บรษัิทได้จัดท�างบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไร 
    ขาดทุน และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ�าปี 2563  
    ส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ตามทีป่รากฏอยูใ่นรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก 
    ผู้สอบบัญชีของบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
    ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ�าปี 2563 ส้ินสุด 
    วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท  
    ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  
    และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
    การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
    ลงคะแนน

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2563

    ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของก�าไรสุทธิของงบ 
    การเงินรวมหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว และขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการด�าเนินงานในอนาคตเป็นส�าคัญ ทั้งนี้ 
    เนือ่งจากบริษัทมผีลการขาดทนุจากผลการด�าเนนิงานของบริษัท ส�าหรับบญัชีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการ 
    พิจารณาแล้วเหน็ว่าควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ให้งดการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด�าเนนิงานของบริษัทประจ�า 
    ปี 2563
    ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส�าหรับ 
    ผลการด�าเนินงานปี 2563
    ลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระ

    ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ�ากัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ17 ก�าหนดให้ 
    ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ�านวน 
    กรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีอ่อกจาก 
    ต�าแหน่งแล้ว ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้อาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอกีกไ็ด้ ซึง่ปัจจุบนัมคีณะกรรมการบริษัทจ�านวน 7 ท่าน 
    โดยกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระในปีนี้ 2 ท่าน ประกอบด้วยนายสุรพงษ์ สิทธานุกูล และนายไชยยงค์  

 
 

 

 
ท่ี ROCK/020/2564 

 วนัท่ี 12 มีนาคม 2564 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท ร้อกเวธิ จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
2. รายงานประจ าปี 2563  ในรูปแบบ QR CODE 
3. ข้อมลูเพ่ือการพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
4. ข้อมลูผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
5. ข้อมลูเพ่ือพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการปี 2564 
6. ข้อมลูเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท และการก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 
7. ข้อบงัคบับริษัท ร้อกเวธิ จ ากดั (มหาชน) ส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
8. ค าชีแ้จ้งเร่ืองเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุเพ่ือ

ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
10. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข. 
11. แนวปฏิบตัเิพ่ือป้องกนัการตดิเชือ้ COIVD-19 ในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
12. ผงัขัน้ตอนการลงทะเบียนและก าหนดการ 
13. แบบขอรับรายงานประจ าปี 2563  
14. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 
15. แบบสอบถามส าหรับคดักรองสขุภาพเพ่ือลดความเส่ียงการแพร่ระบาดของเชือ้โคโรนาไวรัส (Covid-19) 

  

 ตามมตท่ีิประชมุประชมุคณะกรรมการบริษัท ร้อกเวธิ จ ากดั (มหาชน) (หรือ “บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2564 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 
3 มีนาคม 2564 มีมตใิห้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัศกุร์ท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชมุส านกังานใหญ่  ชัน้ 1 เลขท่ี 294-300  ถนนอโศก-ดนิแดง  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณา
เร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบการวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
วาระที่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 โดยบริษัทได้
จดัส่งส าเนารายงานการประชมุแล้วเสร็จส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุตามที่
กฎหมายก าหนด และได้จดัส่งส าเนารายงานการประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัพิจารณาและรับรอง 
ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2563 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 (รายละเอียดปรากฎตามส่ีงที่ส่งมาด้วย 1) 
การลงมต ิ: วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกคะแนนเสียง  

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565



64 วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน พ.ศ. 2565
  

การลงมติ	 	 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล		 ตามมาตรา	90	ของ	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชนจ�ากัด	และข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	22	ก�าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการ 

	 	 	 	 	 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ	กล่าวคือ	พิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัทและ	ขนาดธุรกิจของบริษัท	โดย 

	 	 	 	 	 ค�านึงถึงความเหมาะสม	 และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความ	 รับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท	 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและ 

	 	 	 	 	 กรรมการชุดย่อยจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	 โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	 และ	 กรรมการชุดย่อย	 ของบริษัท	 ประจ�าปี	 2565	 

	 	 	 	 	 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	5,000,0000	บาท	โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี้

     ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

ต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ/ครั้ง ค่าตอบแทนกรรมการ/เดือน

ประธานกรรมการ 25,000		บาท/คน/ครั้ง	 25,000		บาท/คน/เดือน

กรรมการ 20,000	บาท/คน/ครั้ง 20,000	บาท/คน/เดือน

     ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	(นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

ต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ/ครั้ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 25,000			บาท/คน/ครั้ง

กรรมการตรวจสอบ 20,000			บาท/คน/ครั้ง

     ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	(นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

ต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ปี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25,000			บาท/คน/ปี

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000			บาท/คน/ปี

	 	 	 	 	 นอกจากนี้	ค่าตอบแทนกรรมการ	และกรรมการชุดย่อยของบริษัท	ประจ�าปี	2565	เปรียบเทียบกับป	ี2564	มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564

ค่าตอบแทนกรรมการ

-	ประธานกรรมการ

- กรรมการ

25,000				บาท/คน/เดือน

20,000				บาท/คน/เดือน

25,000			บาท/คน/เดือน

20,000				บาท/คน/เดือน

ค่าเบี้ยประชุมกรรมบริษัท

-	ประธานกรรมการ

- กรรมการ

25,000				บาท/คน/ครั้ง

20,000				บาท/คน/ครั้ง

25,000				บาท/คน/ครั้ง

20,000				บาท/คน/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

-	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการ

25,000				บาท/คน/ครั้ง

20,000				บาท/คน/ครั้ง

25,000			บาท/คน/ครั้ง

20,000				บาท/คน/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

-	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

-	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

25,000	บาท/คน/ปี

20,000	บาท/คน/ปี

25,000	บาท/คน/ปี

20,000	บาท/คน/ปี

	 	 	 	 	 ทัง้นี	้ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยข้างต้น	จะมวีงเงินรวมไม่เกนิ	5,000,000	บาท	(เท่ากบัปีทีผ่่านมา)	และบริษัทไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนและสิทธปิระโยชน์อืน่ๆ	ให้กรรมการ 

	 	 	 	 	 บริษัท	นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ		 คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 พิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทโดยก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	 2565	 

	 	 	 	 	 เป็นจ�านวนวงเงินไม่เกิน	5,000,000	บาท	ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ			 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 ตามข้อบงัคบัของบริษัท	ข้อ	36	ก�าหนดให้บริษัทแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก�าหนดค่าสอบบญัชีประจ�าปีของบริษัท	และ	พระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ�ากดั	มาตรา	120	ประกอบกบัหลักเกณฑ์ 

	 	 	 	 	 เง่ือนไขการหมนุเวยีนผูส้อบบญัชขีองคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีห้่ามมใิห้ผู้สอบบญัชตีรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบญัชบีริษัทตดิต่อกนั	แต่ไม่ห้ามแต่งต้ัง 

	 	 	 	 	 ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดส�านักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม

	 	 	 	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้ผ่านการกลั่นกรองจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งที	่1/2565	เมื่อวันที	่24	กุมภาพันธ	์2565	เห็นว่า	ในปี	2565	นั้น	 

	 	 	 	 	 บริษัทฯ	ได้ใช้ผูส้อบบญัชจีาก	บรษัิท	เอส	พี	ออดทิ	จ�ากดั	ซ่ึงมคีณุสมบตั	ิตามเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	มคีวามเป็นอสิระ	มคีวามรู้และ 

	 	 	 	 	 ประสบการณ์	ในการปฏิบตังิานของผูส้อบบญัช	ีและสามารถให้ค�าปรึกษาในมาตรฐานบญัช	ีและการรับรองงบการเงินได้	จงึมคีวามเหน็ว่าควรเสนอผูส้อบบญัชรีายใหม่	โดยมีรายละเอยีดดงันี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่

1.	นางสาวซูซาน			 เอี่ยมวณิชชา 4306

2.	นายสุชาติ						พานิชย์เจริญ 4475

3.	นายอภิชาติ					บุญเกิด 4963

	 	 	 	 	 จากบริษัท	เอส	พ	ีออดิท	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ส�าหรับรอบระยะเวลา	บัญชีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2565	โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุม 

	 	 	 	 	 ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก	บริษัท	เอส	พี	ออดิท	จ�ากัด	อนึ่ง	ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น	ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได	้ให้บริษัท	เอส	พ	ีออดิท	จ�ากัด	แต่งตั้ง 

	 	 	 	 	 ผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท	เอส	พี	ออดิท	จ�ากัด	ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท	เข้าท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได	้

	 	 	 	 	 ทั้งนี้	ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น	ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจ�าปี	2565	จ�านวน	3	บริษัท	(1)	บริษัท	ภาประภัส	จ�ากัด	(2)	บริษัท	สถาพรธนาพัฒน	์(3)	บริษัท	เอบีเอ็ม	 

	 	 	 	 	 เพลเลทส์	จ�ากัด	ทั้งนี้ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท�างานของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏตามเอกสารแนบ	5 

	 	 	 	 	 ส่วนบริษัทย่อยอืน่ในต่างประเทศ	จะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากส�านกังานสอบบญัชอ่ืีน	ให้เป็นผู้สอบบญัชีประจ�าปี	2565	ของบริษัทย่อยนัน้เอง	โดย	คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้สามารถ 

	 	 	 	 	 จัดท�างบการเงินได้ทันตามก�าหนด	

	 	 	 	 	 นอกจากนี	้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณาอนมุตักิารก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ�าปีและค่าสอบทานรายไตรมาส	ส�าหรับปี	2565	ส�าหรับงบการเงินเฉพาะกจิการ	 

	 	 	 	 	 และงบการเงินรวมเป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น		1,450,000	บาท	ทั้งนี้	ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นๆ	(Non-audit	fee)	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ล�าดับ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564

1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท 1,450,000	 บาท  1,580,000	 บาท

2. ค่าบริการอื่น	ๆ	(Non-Audit	Services) ไม่มี ไม่มี

รวม 1,450,000 บาท 1,580,000	บาท

	 	 	 	 	 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2565	ลดลงจากป	ี2564	เป็นเงิน		130,000	บาท	ส�าหรับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น	ไม่รวมค่าบริการอื่น	ๆ	(Non-Audit	Services)

	 	 	 	 	 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการก�าหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและ 

	 	 	 	 	 ประสบการณ์การท�างานของผู้สอบบัญชี	จากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท	เอ็นพีเอส	สยาม	สอบบัญช	ีจ�ากัด	เป็นส�านักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ	มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญช	ี 

	 	 	 	 	 มคีวามสามารถในการรักษาจรรยาบรรณแห่งวชีิพสอบบญัชี	และค่าสอบบญัชทีีเ่สนอมคีวามเหมาะสม	ทัง้นี	้ผู้สอบบญัชีทัง้	3	ท่านดงักล่าว	ไม่มคีวามสัมพันธ์	หรือมส่ีวนได้เสียกบับริษัท	 

	 	 	 	 	 บริษัทย่อยของบริษัท	กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ	่หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	

ความเห็นคณะกรรมการ	 คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้พิจารณาอนมุตัแิต่งตัง้ผู้สอบบญัชีซึง่มรีายชือ่ดงัต่อไปนี	้จากส�านกังาน	บรษัิท	เอส	พ	ีออดทิ	จ�ากดั	เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท	ส�าหรับ 

	 	 	 	 	 รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2565

รายชื่อผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่

1.	นางสาวซูซาน				เอี่ยมวณิชชา 4306

2.	นายสุชาติ						พานิชย์เจริญ 4475

3.	นายอภิชาติ					บุญเกิด 4963

	 	 	 	 	 และก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	2565	เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	1,450,000	บาท	ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ			 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ	 คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่	 นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได	้ โดยการเสนอ 

	 	 	 	 	 เรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก�าหนด

	 	 	 บริษัทก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	(Record	Date)	ประจ�าปี	2565	ในวันที่	11		มีนาคม		2565

	 	 	 อนึ่ง	 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที	่ http://www.asiabiomass.com	ด้วยแล้ว	 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565	ในวันที่	27	เมษายน	2565	เวลา	14.00	น.	ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์E-AGM		จาก	ห้องประชุม	THE	BRIGHT	ชั้น	3	อาคาร	A	ตั้งอยู่เลขที	่15/6	

ถนนพระราม	2	แขวงท่าข้าม	เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร	10150

	 	 	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน	โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ	ก.	หรือแบบ	ข.	แบบใดแบบ

หนึ่ง	ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน	(Custodian)	เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ	ค.	ตามเอกสารแนบ	10	และเพื่อเป็นการรักษาสิทธ	ิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณี

ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	 และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน	 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ	 ข.	 ให้กรรมการ

อิสระของบริษัท	ดังมีรายชื่อ	และรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ	6 

	 	 	 ทัง้นีข้อให้ผูถ้อืหุน้ศกึษาค�าชีแ้จงขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์(E-AGM),	การออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ดงัมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

แนบ	8	โดยบริษัทจะด�าเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท	หมวดที่	6	เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น	รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ	7

โดยบริษัทฯ	จะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พียงช่องทางเดียวเท่านั้น	ส�าหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม

ประชุม	โปรดศึกษาใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์บริษัท	เอเชีย	ไบโอแมส	จ�ากัด	(มหาชน)	รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ	9

	 	 	 อนึ่ง	บริษัทได้จัดท�ารายงานประจ�าปี	2564	และงบแสดงฐานะทางการเงิน	และบัญชีก�าไรขาดทุน	ของบริษัทส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2564	ในรูปแบบ	QR-CODE	จัด

ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น	จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์E-AGM	ตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (นายอภิสิทธิ	์	รุจิเกียรติก�าจร)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 5	เมษายน	2565

เรื่อง	 	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565

เรียน	 	 ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 	 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565		 	 	 	

 	 เอกสารแนบ	1	ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564

 	 เอกสารแนบ	2	รายงานประจ�าปี	One	Report	2564	และงบการเงินประจ�าป	ี2564	สิ้นสุด	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2564		ในรูปแบบรหัสคิวอาร์	(QR	Code)

 	 เอกสารแนบ	3	รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

 	 เอกสารแนบ	4	ข้อมูลประวัติกรรมการเข้าใหม่

 	 เอกสารแนบ	5	ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีของบริษัท	ประจ�าปี	2565

 	 เอกสารแนบ	6	ข้อมูลประวัติกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ

 	 เอกสารแนบ	7	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

 	 เอกสารแนบ	8	ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM),	การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 	 เอกสารแนบ	9	ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	บริษัท	เอเชีย	ไบโอแมส	จ�ากัด	(มหาชน)

 	 เอกสารแนบ	10	หนังสือมอบฉันทะแบบ	ก.	(แบบทั่วไป)	หนังสือมอบฉันทะแบบ	ข.	(แบบก�าหนดรายการต่างๆ	ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)	และหนังสือมอบฉันทะแบบ	ค.	(เฉพาะกรณีผู้ลงทุน 

	 	 ต่างประเทศที่แต่งตั้งให	้Custodian	ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

	 โดยหนังสือฉบับนี	้บริษัท	เอเชีย	ไบโอแมส	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า	ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท	ครั้งที	่1/2565	ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	

ในวันที	่27	เมษายน	2565	เวลา	14.00	น.	เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์จาก	ห้องประชุม	THE	BRIGHT	

ชั้น	3	อาคาร	A	ตั้งอยู่เลขที่	15/6	ถนนพระราม	2	แขวงท่าข้าม	เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร	10150	

	 ทั้งนี	้บริษัทฯได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซด์เป็นการล่วงหน้า	ตั้งแต่วันที่		28	ตุลาคม	2564	ถึงวันที่		30	ธันวาคม		2564		แต่ผลปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

เสนอวาระการชุมใด	ๆ

	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	มีระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ	ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 บริษัทได้จดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2564	เมือ่วนัที	่28		เมษายน	2564		โดยบรษัิทได้จดัท�ารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2564	รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ	1  

	 	 	 	 	 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ	 คณะกรรมการเหน็ว่า	รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ประจ�าปี	2564	ซึง่ประชมุเมือ่วนัที	่28		เมษายน	2564		ได้มกีารบนัทกึไว้อย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว	จงึเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุ 

	 	 	 	 	 ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	28	เมษายน	2564	โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ	1

การลงมติ	 	 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 บริษัทได้สรุปผลการด�าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญที่เกิดขึ้นในรอบป	ี 2564	 ไว้ในรายงานประจ�าปี	 2564	แล้ว	 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ	 2	ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 

	 	 	 	 	 พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี	้

สรุปสาระส�าคัญดังนี้

รายการ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 1,033 893 759 639

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 675 663 437 440

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 358 230 322 199

Y-2564 Y-2563 Y-2564 Y-2563

รายได้รวม (ล้านบาท) 1,928.42 1,565.20 1,513.53 1,192

ก�าไร(ขาดทุน) ส�าหรับปี (ล้านบาท) 22.01 17.10 17.82 12.07

ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ (ล้านบาท) 26.62 18.62 17.82 12.07

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ (บาทต่อหุ้น) 0.09 0.06 0.06 0.04

ความเห็นคณะกรรมการ		 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด�าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญที่เกิดขึ้นในรอบป	ี2564	รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ	2

การลงมติ			 	 	 วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก�าไรขาดทุน ประจ�าปี 2564 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล		 มาตรา	112	ของ	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชนจ�ากัด	และข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	39	ก�าหนดให้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการท�างบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน	ณ	วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 

	 	 	 	 	 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี	

	 	 	 	 	 ในการนี้	บริษัทได้จัดท�างบแสดงฐานะทางการเงิน	และบัญชีก�าไรขาดทุน	ประจ�าป	ี2564	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี	2564	ของ 

	 	 	 	 	 บริษัท	ตามเอกสารแนบ	2	ทีไ่ด้จัดส่งให้ผู้ถอืหุน้พร้อมหนงัสือเชญิประชมุฉบบันี	้โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน	และบญัชกี�าไรขาดทนุ	ประจ�าปี	2564	ส�าหรับปีส้ินสุดวนัที	่31	ธนัวาคม	2564	 

	 	 	 	 	 ดงักล่าว	ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตของบริษัท	ซึง่ได้รับการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2564	ของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 

	 	 	 	 	 และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ			คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงิน	และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ	ประจ�าปี	2564	ส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชส้ิีนสุดวนัที	่31	ธนัวาคม	 

	 	 	 	 	 2564	ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตของบริษัท	และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	และได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการแล้ว	ตามรายละเอยีดข้างต้น

การลงมติ			 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก�าไรเพื่อเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล ประจ�าปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	 และข้อบังคับของบริษัท	 ก�าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้	 เป็นทุนส�ารอง 

	 	 	 	 	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 5	 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา	 (ถ้ามี)	 จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 10	 ของทุนจดทะเบียน	 ซึ่งปัจจุบันบริษัทม ี

	 	 	 	 	 ทุนส�ารองตามกฎหมาย		6,100,000		บาท

	 	 	 	 	 นอกจากนี	้บรษัิทมนีโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี	ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ของก�าไร	สทุธทิีเ่หลือหลังจากหกัส�ารองต่างๆ	ทกุประการตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 

	 	 	 	 	 และตามกฎหมาย	โดยพจิารณาจากผลการด�าเนนิงานของบริษัท	และค�านงึถงึผลประกอบการ	สถานะทางการเงิน	แผนการลงทนุ	ตลอดจนความสม�า่เสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้

	 	 	 	 	 ทั้งนี้	บริษัทมีผลก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท	เป็นจ�านวนเงิน	17,822,531	บาท	และมีขาดทุนสะสม	27,104,001	บาท	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 

	 	 	 	 	 ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี	้1.งดการจัดสรรเงินก�าไรเพื่อเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย	2.	งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี	2564

ความเห็นคณะกรรมการ		 คณะกรรมการพิจารณางบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทแล้วเห็นว่า	ปี	2564	บริษัทมีผลก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท	เป็นจ�านวนเงิน	17,822,531	บาท	 

	 	 	 	 	 และมีขาดทุนสะสม	27,104,001	บาท	ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล	จากผลการด�าเนินงานประจ�าปี	2564	และงดการจัดสรรเงินไว	้เป็นทุนส�ารอง 

	 	 	 	 	 ตามกฎหมาย	ประจ�าปี	2564

การลงมติ			 	 	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล		 ตามมาตรา	71	ของ	พ.ร.บ.	บรษัิทมหาชนจ�ากดั	และข้อบงัคบัของบริษัท	ข้อ	17	ก�าหนดให้	ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีทกุคร้ัง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึง่ในสาม	 

	 	 	 	 	 (1/3)	เป็นอัตรา	ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม	(1/3)	กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง 

	 	 	 	 	 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	ให้จับสลากกัน	ส่วนปีหลัง	ๆ	ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง		กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง	อาจได้รับเลือกให้ 

	 	 	 	 	 กลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกได้

	 	 	 	 	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	ของบริษัท	มีกรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน	2	ราย	ดังนี้

ล�าดับ
รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจาก

ต�าแหน่งตามวาระ
ต�าแหน่ง

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม

ประชุมคณะกรรม 

การในปี 2564

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564

1 นางสาวธิญาดา		เมฆพงษ์สาทร
กรรมการ	/	ประธานกรรมการบริหาร	/กรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/	กรรมการผู้จัดการ
4/4 2/2

2 ดร.สฤษดิ์						โชคชัยนิรันดร์
กรรมการ	/กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ
4/4 -

*ประชุมกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 	 หมายเหตุ	:		 ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาคณุสมบตัขิองกรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2565	ทัง้	2	ท่านแล้ว	 

	 	 	 	 	 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ	3		เห็นว่าบุคคลทั้ง	2	ท่านนี	้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	ประสบการณ	์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัท	 

	 	 	 	 	 และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา	โดยพจิารณาว่าบคุคลทัง้	2	ท่านมคีณุสมบตั	ิและไม่มลัีกษณะต้องห้ามตาม	พ.ร.บ.	 

	 	 	 	 	 บริษัทมหาชนจ�ากัด	และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง	

	 	 	 	 	 อนึง่	บรษัิทฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคล	เพือ่รับเลือกตัง้เป็นกรรมการส�าหรับการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2565	ของบรษัิทฯล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัท	ตัง้แต่ 

	 	 	 	 	 วันที่	28		ตุลาคม	2564	ถึงวันที่	30	ธันวาคม	2564	ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่อง	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	ปรากฎว่า 

	 	 	 	 	 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด

	 	 	 	 	 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง	2	ท่าน	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ		 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็ว่าบคุคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ทัง้	2	ท่านน้ีได้ผ่าน	กระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนแล้วว่า	กรรมการท้ัง	2	ท่าน	 
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	 	 	 	 	 ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ	ประจ�าปี	2565	ตามเอกสารแนบ	3)
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	 	 	 	 	 	 1.	นางสาวธิญาดา	 เมฆพงษ์สาทร	 	 กรรมการ	/	ประธานกรรมการบริหาร	/	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	/	กรรมการผู้จัดการ
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	 	 	 	 	 ออกจากต�าแหน่งตามวาระ	บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)
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         Asia Biomass Public Company Limited 
 
 
 
ABM/AGM 2019561 

 

Page 1 of 18 
 

 

บรษิทั เอเชยี ไบโอแมส จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่ 273/2   ถนนพระรามที ่ 2   แขวงแสมด า   เขตบางขนุเทยีน   กรงุเทพมหานคร    10150   
โทรศพัท ์0-2415-0054, 0-2416-3911 โทรสาร 0-2415 -1102    www.asiabiomass.com 
ทะเบยีนนติบิุคคลเลขที ่ :  0107560000061 

 
Formatted ...

Formatted ...

Formatted: Right

  57[18] เมษายน1025 เมษายน    มนีาคม 
25654321 

เรือ่ง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 25654321 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย       

 หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565       
 เอกสารแนบ 1   ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2564 
 เอกสารแนบ 2   รายงานประจ าปี One Report 2564 และงบการเงนิประจ าปี 2564  

         สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ในรปูแบบรหสัควิอาร ์(QR Code) 
2. เอกสารแนบ 3   รายนามและประวตัขิองกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ และ 

                    ไดร้บัการเสนอชื่อใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
 เอกสารแนบ 4   ขอ้มลูประวตักิรรมการเขา้ใหม ่
 เอกสารแนบ 5   ขอ้มลูประวตัผิูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2565 
 เอกสารแนบ 6   ขอ้มลูประวตักิรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้และนิยามกรรมการอสิระ 
 เอกสารแนบ 7   ขอ้บงัคบับรษิทัในสว่นทีเ่กี่ยวกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 เอกสารแนบ 8   ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM), 

                     การออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีงผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
 เอกสารแนบ 9   ใบตอบรบัเขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์บรษิทั เอเชยี ไบโอแมส จ ากดั (มหาชน) 
 เอกสารแนบ 10  หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการ  

                      ต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจน) และหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทุน 
                      ต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้)  

3.    

 โดยหนังสอืฉบบันี้ บรษิทั เอเชยี ไบโอแมส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ดว้ยที่ประชุม
คณะกรรมการของบรษิทั ครัง้ที ่1/25652431 ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 25654321 ในวนัที ่26 278 
เมษายน 25654321 เวลา 14.00 น. เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดใน
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์จาก ห้องประชุม THE BRIGHT ชัน้ 3 อาคาร A ตัง้อยู่เลขที ่
15/6  ถนนพระราม 2 แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150  

ทัง้น้ี บรษิทัฯไดป้ระกาศเชญิชวนให้ผูถ้อืหุ้นเสนอระเบยีบวาระการประชุมผา่นทางเวบ็ไซดเ์ป็นการล่วงหน้า 
ตัง้แต่วนัที่  28 ตุลาคม 2564 ถงึวนัที ่ 30 ธนัวาคม  2564  แต่ผลปรากฎวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอวาระการชุมใด ๆ 

            ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 มรีะเบยีบวาระพรอ้มดว้ยความเหน็ของคณะกรรมการ ดงัต่อไปน้ี 
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65

วาระที่ 6  พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระประจ�าปี 2565

ข้อมูลประกอบ :

	 	 	 ตาม	พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.2535	และข้อบงัคบับริษัท	ก�าหนดว่าในการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปีทุกคร้ัง	กรรมการบรษิทัจะต้องพ้นจากต�าแหน่ง
ตามวาระอย่างน้อยเป็นจ�านวน	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งหมด	ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้	 โดยกรรมการที่จะต้องออกตาม
วาระในครั้งนี	้มีจ�านวน	2	ท่าน	(รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)	คือ	1.นางชลธิชา	ทีปกรสุขเกษม	กรรมการบริษัท	/	ประธานกรรมการบริษัท	และ	2. 
นายอาทิตย	์ทีปกรสุขเกษม	กรรมการบริษัท	/	รองประธานกรรมการบริษัท	ทั้งนี้ให้การหมดวาระจากต�าแหน่งของกรรมการทั้ง	2	ท่าน	มีผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี	2565
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

	 	 	 คณะกรรมการบริษัท	(ไม่รวมกรรมการทีถ่กูเสนอชือ่)	พจิารณาแล้วเหน็ว่าผูถ้อืหุน้ควรอนมุตัแิต่งตัง้บคุคลทัง้	2	ท่านเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิทและต�าแหน่ง 
อื่นๆ	ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง	เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ	และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด	ดังนี้
	 	 	 1.นางชลธิชา	ทีปกรสุขเกษม	ด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการบริษัท	/	ประธานกรรมการบริษัท
	 	 	 (เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)
	 	 	 2.นายอาทิตย	์ทีปกรสุขเกษม	ด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการบริษัท	/	รองประธานกรรมการบริษัท
	 	 	 (เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)
เงื่อนไขการลงมติ : 

	 	 	 วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนเสียงของผู้ถอืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน	(ไม่นบัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง)	
โดยจะพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7  พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2565

ข้อมูลประกอบ :

	 	 	 ตาม	 พรบ.บริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.2535	 และข้อบังคับบริษัท	 ก�าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการเป็นประจ�าทุกปี	 
การก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ�าปี	2565	ได้พิจารณาและค�านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ	และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	
ให้สอดรับเป็นไปตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดค่าตอบแทนใหม่ดังนี้	(รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)
	 	 	 (1.)	ค่าเบี้ยค่าเบี้ยประชุม

ต�าแหน่ง
ปี	2564 ปี	2565	(ปีที่เสนอ) จ�านวนเงินทั้งปีไม่เกิน

(	บาท	/	ท่าน	)เบี้ยประชุมต่อครั้ง	(บาท/ท่าน/ครั้ง)

ประธานกรรมการ 30,000 30,000 360,000

กรรมการ
(กรรมการ	และกรรมการอิสระ)

20,000 20,000 240,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 300,000

กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 240,000

	 	 	 (2.)	ค่าบ�าเหน็จส�าหรับคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัทในแต่ละปี	รวมทั้งสิ้นไม่เกิน	2,000,000	บาท	และให้ประธานฯ	มีอ�านาจจัดสรร	
เงินจ�านวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน
	 	 	 (3.)	องค์ประกอบอื่นของค่าตอบแทน	:	ไม่มี	องค์ประกอบอื่นของค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติทั้งที่เป็นตัวเงินและเป็น	ผลประโยชน์อื่นใด
	 	 	 ทั้งนี้ให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที	่1	มกราคม	2565	เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นอย่างอื่น
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็ว่าผู้ถอืหุน้ควรอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2565	ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทเสนอไป	เนือ่งจากมคีวามเหมาะสม
และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ	และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันกับบริษัท	ทั้งนี้อัตราดังกล่าวยังเป็นอัตรา
เดียวกันกับปี	2563	และปี	2564
เงื่อนไขการลงมติ : 

	 	 	 วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2565 และก�าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี 
ข้อมูลประกอบ :

	 	 	 ตาม	พรบ.บริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.2535	และข้อบังคับบริษัท	และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอแต่งตั้งผู้
สอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจ�าป	ี2565	รวมทั้งก�าหนดค่าตอบแทน	ดังนี้	(รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)
	 	 	 	 1.นายเมธี	 	 	 	 รัตนศรีเมธา	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3425	และ/หรือ
	 	 	 	 2.นางสาวกรทิพย์	 	 วาณิชวิเศษกุล	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	6947	และ/หรือ
	 	 	 	 3.	นายอัครเดช		 	 เปลี่ยนสกุล	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5389	และ/หรือ
	 	 	 	 4.	นางสาววราภรณ์	 	 วารีเศวตสุวรรณ	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5087
	 	 	 จากบริษัท	เอ็ม	อาร	์แอนด์	แอสโซซิเอท	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2565	โดยมีค่าตอบแทน	จ�านวน2,232,800	บาท	(เมื่อรวมค่าสอบ
บัญชีทั้งกลุ่มเท่ากับ	5,280,000	บาท)	ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได	้ให้บริษัท	เอ็ม	อาร์	แอนด์	แอสโซซิเอท	จ�ากัด	จัดหาผู้สอบบัญชีที่
ได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์รายอื่นที่อยู่ในส�านักงานบัญชีของตนเป็นผู้ท�าหน้าที่แทน	

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
(ปีที่เสนอ) เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ร้อยละ

1)	ค่าสอบบัญชี 2,186,000 2,186,000 2,232,800 46,800 +2.14%

2)	ค่าบริการอื่น  - - - - -

3)	ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2,994,000 2,994,000 3,047,200 53,200 +1.78%

รวม 5,180,000 5,180,000 5,280,000 100,000 +1.93%

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็ว่าผู้ถอืหุน้ควรอนมุตัแิต่งตัง้ผู้สอบบญัชปีระจ�าปี	2565	และก�าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีตามทีค่ณะกรรมการบริษัทเสนอไป
เงื่อนไขการลงมติ : 

	 	 	 วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนเสียงของผู้ถอืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน	(ไม่นบัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง)

วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็ควรว่าให้มวีาระอืน่ๆ	นีไ้ว้ในการประชมุผู้ถอืหุน้ทกุคร้ังเพ่ือให้ผู้ถอืหุน้ได้ซกัถาม	หารอื	และ/หรอืให้ข้อเสนอแนะน�าต่างๆ	
แก่คณะกรรมการบริษัท	และ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัท
	 	 	 อย่างไรก็ด	ีตาม	พรบ.บริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.2535	มาตรา	105	วรรคสอง	ก�าหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนหุ้น
ที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้	คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ	นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดในการประชุมครั้งนี้
เงื่อนไขการลงมติ : 

	 	 	 วาระนี้ไม่มีการลงมติใดๆ	ยกเว้นมีวาระเพิ่มเติมที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา	ก็ให้เงื่อนไขการลงมติเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	หรือ
ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท	(แล้วแต่กรณี)
	 	 	 บริษัทฯ	จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน	 เวลา	และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน	พร้อมกันนี้ได้	ก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ 
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2565	 (Record	Date)	 ในวันที่	 18	มีนาคม	 2565	บริษัทฯใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาเงื่อนไข	หลักเกณฑ	์ และวิธีปฏิบัติ 
ในการเข้าร่วมประชุม	 การมอบฉันทะ	 และการออกเสียงลงคะแนนรวมถึงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 (เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย	 7	 ถึง	 8)	 ที่จัดส่งมาพร้อมหนังสือ 
เชิญประชุมนี้แล้ว	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ(ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย	4.)	โปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะมายังบริษัทฯ	ภายในวันที่	20	เมษายน	2565	โดยทางบริษัทฯ	ขอแนะน�าให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ	ข.	(เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย	10.	)	ซึ่งท่านสามารถระบุ
การออกเสียงในวาระต่างๆ	ได้อย่างชัดเจน	โดยผู้ถือหุ้นสามารถ	Download	หนังสือมอบฉันทะแบบ	ก.	และ	แบบ	ค.	ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท	ทั้งนี้บริษัทฯได้จัดเตรียม
อากรแสตมป์ส�าหรับปิดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ท่าน	ณ	 บริเวณจุดลงทะเบียน	 โดยท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน	ณ	 บริเวณ 
จุดลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา	08.00	น.	เป็นต้นไปของวันประชุม
	 	 	 ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี	2564	(แบบ	56-1	One		Report	)	ฉบับรูปเล่ม	สามารถกรอกแบบฟอร์ม
ขอรับรายงานประจ�าปี	(ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย	11.)	เพื่อที่ทางบริษัทฯจะจัดเตรียมให้ท่านและส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไป
	 	 	 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส	COVID-19	บริษัทฯจึงได้มีการก�าหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส	COVID-19	ส�าหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	ดังนั้น	จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมโปรดศึกษานโยบายและมาตรการป้องกันดัง
กล่าวโดยละเอียด	(เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย	8.)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (นางชลธิชา		ทีปกรสุขเกษม)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บริษัท	ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี	จ�ากัด	(มหาชน)

เลขที่	กก.1/65/016
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่		25		มีนาคม		2565
เรื่อง		 	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565
เรียน		 	 ผู้ถือหุ้น
	 	 	 บริษัท	ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี	จ�ากัด	(มหาชน)	
สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1.	 ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564	เมื่อวันที่	28	เมษายน	2564	(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที	่1)
2.	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที	่2,	วาระที	่3,	วาระที	่4,	วาระที	่5)
3.		 ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระและถูกเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง	(เอกสาร	ประกอบการพิจารณาวาระที	่6)
4.		 ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
5.		 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการตรวจสอบ	(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที	่7)
6.		 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและก�าหนดค่าตอบแทน	(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่	8)
7.		 เงื่อนไข	หลักเกณฑ์	และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม	การมอบฉันทะ	และการออกเสียงลงคะแนน
8.		 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	และมาตรการป้องกันโรคระบาด	COVID-19	ส�าหรับการประชุม
9.		 ข้อบังคับ	หมวดที่	4	การประชุมผู้ถือหุ้น
10.		หนังสือมอบฉันทะแบบ	ข.
11.	 แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสามัญประจ�าปี	2565	และขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี	2564	(	แบบ	56-1	One	Report	)	ฉบับรูปเล่ม
12.		แผนที่สถานที่จัดการประชุม
	 	 	 ด้วยคณะกรรมการบริษัท	ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	ในวันพฤหัสบดีที่	28	
เมษายน	2565	เวลา	10.00	น.	ณ	ห้องประชุมชลประทีป	ชั้น	2	อาคารชลประทีป	เลขที่	39/1	หมู่ที่	1	ถนนสุขุมวิท	ต�าบลห้วยกะปิ	อ�าเภอเมืองชลบุร	ีจังหวัดชลบุร	ีเพื่อ
พิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ข้อมูลประกอบ :

	 	 	 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564	(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	1.)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชมุดงักล่าวได้มกีารบนัทกึไว้อย่างถกูต้องและครบถ้วน	ผูถ้อืหุน้สมควรรับรองรายงานการประชมุฉบบัดงักล่าว
เงื่อนไขการลงมติ : 

	 	 	 วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนเสียงของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน	(ไม่นบัรวมคะแนนทีง่ดออกเสียง)

วาระที่ 2  รับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2564

ข้อมูลประกอบ :

	 	 	 ผลการด�าเนินงานประจ�าปี	2564	(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	2.)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับงานที่ได้ท�าไปในระยะเวลารอบปีที่ผ่านมา	และ
ข้อเสนอแนะเพื่อด�าเนินกิจการต่อไปภายหน้า
เงื่อนไขการลงมติ : 

	 	 	 วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง	เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 3  พิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับ

ทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลประกอบ :

	 	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ�าป	ีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ได้ผ่านการตรวจ
สอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท	และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่ามีความถูกต้อง	(รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	ซึ่งสรุปสาระส�าคัญของ
งบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้
	 (หน่วย	:	ล้านบาท)

รายการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม

2563 2564 2563 2564

รายได้รวม 1,519.40 1,389.29 2,463.29 2,381.21

ก�าไรสุทธิ 77.67 32.74 96.02 35.40

ก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 77.67 32.74 83.11 24.53

สินทรัพย์รวม 2,182.75 2,093.55 2,855.53 2,833.37

หนี้สินรวม 1,041.75 973.15 1,364.72 1,261.45

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,141.00 1,120.40 1,490.81 1,571.93

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ�าปี	สิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2564	ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท	และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว	
รวมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
เงื่อนไขการลงมติ : 

	 	 	 วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนเสียงของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน	(ไม่นบัรวมคะแนนทีง่ดออกเสียง)

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564 เป็นทุนส�ารองทางกฎหมาย

ข้อมูลประกอบ :

	 	 	 ตาม	มาตรา	116	ของ	พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.2535	และข้อบังคับบริษัท	ก�าหนดให้บริษัทฯต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารอง
ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิ	หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมต้นงวดยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนส�ารองจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ	โดยผลประกอบการงวด	12	เดือน	ปี	2564	บริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิ	และทุนส�ารองตามกฎหมาย	ดังนี้	(รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	2)	

รายการ งวด 12 เดือน ปี 2564 เสนอในครั้งนี้ (ล้านบาท)

ก�าไรสุทธิ	(งบเฉพาะกิจการ) 32.74

หัก	จัดสรรก�าไรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย 1.70

ก�าไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนส�ารองตามกฎหมาย 31.04

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

	 	 	 บริษัทฯ	มผีลการด�าเนนิงานปี	2564	ตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	2564	ถงึวนัที	่31	ธนัวาคม	2564	มกี�าไรสุทธ	ิ32.74	ล้านบาท	และมกี�าไรสะสมแล้ว	คณะกรรมการ 
พิจารณาแล้วเหน็ว่าผู้ถอืหุน้ควรอนมุตักิารจัดสรรก�าไรสุทธจิากผลการด�าเนนิงานปี	2564	เป็นเงนิส�ารองตามกฎหมายจ�านวน	1,700,000	บาท	ซึง่คดิเป็นอตัราร้อยละ	5.19	ของ 
ก�าไรสุทธิประจ�าปี	ส่งผลให้	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	มีก�าไรสะสมจัดสรรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย	จ�านวน	39.78	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	5.75	ของ 
ทุนจดทะเบียนบริษัท
เงื่อนไขการลงมติ : 

	 	 	 วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนเสียงของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน	(ไม่นบัรวมคะแนนทีง่ดออกเสียง)

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเงินประจ�าปี 2564 

ข้อมูลประกอบ :

	 	 	 บริษัทฯ	มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ	40	ของก�าไรสุทธิ	(งบเฉพาะกิจการ)	หลังหักส�ารองตามกฎหมายและส�ารองอื่นๆ	(ถ้ามี)	ทั้งนี้	
การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	หรือ	การจ่ายปันผลระหว่างกาลต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป	นอกจากนี	้มาตรา	115	ของ	พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.2535	การจ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไรจะกระท�ามิได้	 ในกรณีที่
บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่	ห้ามมิให้จ่ายปันผล
	 	 	 ต่อมา	บริษัทฯได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2565	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2565	มติที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ�าป	ี2564	เป็นเงินสด
ในอัตรา	0.013	บาทต่อหุ้น	คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน	35,984,392.35	บาท	คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล	115.93%	ของก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมาย	ซึ่งเป็น
ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากก�าไรสะสมของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	2564	เป็นเงินสดในอัตรา	0.013	บาทต่อหุ้น	จ�านวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 
ไม่เกิน	35,984,392.35	บาท	ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากก�าไรสะสมของบริษัท	คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล	115.93%	ของก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมาย	ซึ่งการจ่ายเงิน 
ปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท	การจ่ายปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น	ณ	วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิได้
รับเงินปันผล	(Record	Date)	ในวันที่	10	พฤษภาคม	2565	และก�าหนดจ่ายเงินปันผล	ภายในวันที่	25	พฤษภาคม	2565	
เงื่อนไขการลงมติ : 

	 วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	(ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

  

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565
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วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารแนบ 1-2

2. 	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

3. 	เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

4. หนังสือมอบฉันทะ

5. 	รายงานประจ�าปี	2564	ในรูปแบบ	QR	Code

6. 	ข้อปฏิบัติส�าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)

	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	 COVID-19	 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกต	ิ บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ	 และความปลอดภัยของ 

ผูเ้ข้าร่วมประชมุทกุท่าน	คณะกรรมการของบรษิทัหลักทรัพย์	บวัหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บรษิทั”)	จึงมมีตใิห้จัดการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2565	ในวนัที	่22	เมษายน	

2565 เวลา 14.00	น.	ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เพียงช่องทางเดียว)	ตามพระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์พ.ศ.	2563	

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564	ได้จัดขึ้นเมื่อวันที	่22	เมษายน	2564	โดยบริษัทได้จัดท�ารายงานการประชุมภายใน	14	วันนับแต่วันประชุม 

 สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ตามที่กฎหมายก�าหนด 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:	 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี 2564	 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน	 

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว	โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ	1

วาระที่ 2:  รับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2564 และฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	 บริษัทได้สรุปผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท	 ซึ่งเกิดขึ้นในรอบป	ี 2564	 โดยปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าป	ี 2564	 ตามที่ได้ส่งมาในรูป 

	 แบบ	QR	Code	พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:	คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี	2564	และฐานะการเงิน 

ของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	ซึ่งก�าหนดให้จัดท�างบดุลและงบก�าไรขาดทุน	ณ	วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี	และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	

บริษัทได้จัดท�างบการเงินประจ�าปี	2564	ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	และได้ผ่าน 

การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว	โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี	2564		

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:	 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า	 งบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของบริษัท	 

ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2564	และมีระบบการควบคุมที่น่าพอใจ	จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่	31	ธันวาคม	2564	โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

  ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัท 

รายการ ปี 2563 ปี 2564

สินทรัพย์ 15,690	 ล้านบาท 18,968 ล้านบาท

หนี้สิน 6,719	 ล้านบาท 8,681 ล้านบาท

ส่วนของเจ้าของ 8,972	 ล้านบาท 10,286 ล้านบาท

รายได้ 3,315 ล้านบาท 5,681 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย 2,303 ล้านบาท 3,047 ล้านบาท

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 825 ล้านบาท 2,112 ล้านบาท

ก�าไรต่อหุ้น 0.7637 บาท/หุ้น 1.956 บาท/หุ้น  

จ�านวนเสียงที่ต้องการ:	คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่4: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564 และงดจัดสรรเงินก�าไรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	 พ.ศ.	 2535	 ก�าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	จนกว่าทุนส�ารองดังกล่าวจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของจ�านวนทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้น	บริษัทได้มีการจัดสรรก�าไร 

สุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน	215,999,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	(ทุนจดทะเบียนเท่ากับ	2,159,987,656	บาท)	ซึ่งครบถ้วน 

ตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว	ดังนั้นในปี	2564	จึงไม่ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือ	 ในการจ่ายเงินปันผล	 บริษัทจะค�านึงถึงผลประกอบการ	 ภาวะเศรษฐกิจ	 และความจ�าเป็นในการใช้เงินทุนของบริษัท	 

ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้	 หากบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า	 บริษัทไม่มีความจ�าเป็นในการใช้เงินทุนของบริษัท	 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้น 

ในอัตราร้อยละ	100	(โดยประมาณ)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท	 :	 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรงดการจัดสรรเงินก�าไรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย	 และเห็นว่า	 บริษัทมีก�าไรเพียงพอที่จะจ่าย 

เงินปันผล	 โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายเป็นจ�านวนที่เหมาะสม	 สามารถรองรับการเจริญเติบโต	 และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงไม่มี 

ผลกระทบต่อการด�ารงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัท	 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิ 

ประจ�าปี	2564	ในอัตราหุ้นละ	1.956	บาท	หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ	100	ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวมป	ี2564	

โดยก�าหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่	 5	 เมษายน	 2565	 เวลา	 12.00	 น.	 จนกว่าการประชุมนี้จะแล้วเสร็จ	 เพื่อก�าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น 

ในการรับเงินปันผล	และก�าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่	17	พฤษภาคม	2565

รายละเอียดการจ่ายปันผล ผลประกอบการตามงบการเงินรวม

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1. ก�าไรสุทธิ 1,009,782,877	บาท 824,825,081 บาท 2,112,325,650 บาท

2. จ�านวนหุ้น 1,079,990,920	หุ้น 1,079,990,920	หุ้น 1,079,990,920 หุ้น

3. ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.93	บาท/หุ้น	 0.7637 บาท/หุ้น 1.956 บาท/หุ้น 

4. ก�าไรสุทธิหลังหักเงินส�ารองต่อหุ้น 0.93	บาท/หุ้น 0.7637 บาท/หุ้น 1.956 บาท/หุ้น

5. เงินปันผลประจ�าปีต่อหุ้น

เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น

- 

0.50 บาท/หุ้น

0.763 บาท/หุ้น

-

1.956 บาท/หุ้น

-

6. อัตราการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี

อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

-

ร้อยละ 54

ประมาณร้อยละ 100

-

ประมาณร้อยละ 100

-

จ�านวนเสียงที่ต้องการ:	คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5:  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่	18	ซึ่งระบุว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสาม	(1/3)	ของจ�านวนกรรมการในขณะนั้น	ถ้าจ�านวนกรรมการ

จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	(1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง	อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกได้

ให้กรรมการตกลงเหน็ชอบร่วมกนัเกีย่วกบัล�าดบัในการพ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามวิธกีารดงัได้กล่าวไว้ในวรรคข้างต้น	กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่ง

ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน	ส่วนปีหลังๆ	ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง”

กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระในปีนี้	ได้แก	่	

กรรมการ ต�าแหน่งในบริษัทในฐานะกรรมการ

1. นายสรรเสริญ	วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการบริษัท	(กรรมการอิสระ)

2. นายอุปถัมภ	์สายแสงจันทร์ กรรมการ	(กรรมการอิสระ)	

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นางสาวชนิดา	โสภณพนิช กรรมการ	(มีอ�านาจลงนาม)

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว	 เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง	 

มคีวามตัง้ใจในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างสม�า่เสมอและเตม็ใจ	รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะและความคดิเหน็อนัเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผูถ้อืหุน้	จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:	 คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนน�าเสนอ	 

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวทั้งหมดอีกวาระหนึ่ง	 โดยมีรายละเอียด 

	 ประวัติของกรรมการทั้งสามท่านปรากฏตามเอกสารแนบ	2	

จ�านวนเสียงที่ต้องการ:	คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ�าปี 2565 และเงินโบนัสกรรมการบริษัทประจ�าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ	ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ 

และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน	โดยสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน	

ที่ประชุมได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการในปัจจุบันมีความเห็นว่า	 ค่าตอบแทนของ	 1)	 ประธานคณะกรรมการบริหาร	 2)	 ประธานคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง	3)	กรรมการบริหาร	และ	4)	กรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น	เป็นอัตราค่าตอบแทนที่ได้ใช้มาตั้งแต่ปี	2561	ไม่ได้ปรับเพิ่มมาเป็นเวลา	4	ปีแล้ว	และ 

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเป็นอัตราค่าตอบแทนที่ได้ใช้มาตั้งแต่ป	ี2563	ไม่ได้ปรับเพิ่มมาเป็นเวลา	2	ปีแล้วเช่นกัน	อนึ่ง	ได้พบว่าภาระหน้าที่ของกรรมการ 

บริษัทจากปีนี้เป็นต้นไปจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน	 เนื่องจากบริษัทได้มีผลิตภัณฑ์และธุรกรรมใหม่ๆ	 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและการแข่งขัน 

ทางธุรกิจ	อีกทั้งต้องเตรียมตัวเผื่ออนาคตที่ไม่แน่นอนสูง	

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาขอบเขตและบทบาทความรับผดิชอบ	รวมถงึประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่านอย่างรอบคอบ	 

จึงเห็นถึงความจ�าเป็นที่ต้องปรับค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอยู่และจะเพิ่มมากขึ้น	จึงเห็นสมควรเสนอปรับเพิ่มค่า 

ตอบแทนในส่วนของ	1)	กรรมการบริษัท	2)	ประธานคณะกรรมการบริหาร	3)	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4)	กรรมการบริหาร	และ	5)	กรรมการ 

บริหารความเสี่ยง	โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนเมษายน	2565	เป็นต้นไป	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ	ประกอบด้วย	1)	ค่าตอบแทนรายเดือน	2)	เบี้ยประชุม	3)	โบนัสจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัท

ปี 2564
ปี 2565  

(เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565) 

กรรมการ 80,000 บาท 90,000 บาท

กรรมการบริหาร

(เฉพาะที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)

ได้รับเพิ่มจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเดือนละ	55,000	บาท ได้รับเพิ่มจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเดือนละ 60,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ ได้รับเพิ่มจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเดือนละ	40,000 บาท ได้รับเพิ่มจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเดือนละ	40,000	บาท

กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับเพิ่มจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเดือนละ	40,000	บาท ได้รับเพ่ิมจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเดอืนละ 45,000 บาท

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน

ได้รับเพิ่มจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเดือนละ	30,000	บาท ได้รับเพิ่มจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเดือนละ	30,000	บาท

ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเดือนละ	150,000	บาท ได้รับเพิ่มจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเดือนละ	150,000	บาท

ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้รับเพิ่มจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเดือนละ	100,000	บาท ได้รับเพิ่มจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเดือนละ 110,000 บาท

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ได้รับเพิ่มจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเดือนละ	55,000	บาท ได้รับเพิ่มจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเดือนละ	55,000	บาท

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

ได้รับเพิ่มจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเดือนละ	55,000	บาท ได้รับเพิ่มจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเดือนละ 65,000 บาท

ประธานคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

ได้รับเพิ่มจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเดือนละ	50,000	บาท ได้รับเพิ่มจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเดือนละ	50,000	บาท

2.  เบี้ยประชุม ส�าหรับกรรมการ	(ที่มิใช่ผู้บริหาร)	ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	ที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณา

แต่งตั้งเพิ่มเติมตามความเหมาะสม	ในอัตราเดือนละ	5,000	บาท	โดยจ่ายเฉพาะเดือนที่กรรมการ(ที่มิใช่ผู้บริหาร)	เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

3. โบนัสกรรมการ ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี	2564	จ�านวนเงินไม่เกิน	25	ล้านบาท	โดยประธานคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินโบนัส

ดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:	 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ

  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ�าปี	 2565	 ตามที่เสนอข้างต้น	 โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนเมษายน	 2565	 เป็นต้นไป	

  และอนุมัติเบี้ยประชุมส�าหรับกรรมการ	 (ที่มิใช่ผู้บริหาร)	 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	 ที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทอาจ

  พิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในอัตราเดือนละ	5,000	บาท	โดยจ่ายเฉพาะเดือนที่กรรมการ	(ที่มิใช่ผู้บริหาร)	เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	และพิจารณา 

  อนุมัติโบนัสกรรมการจากผลประกอบการป	ี2564	จ�านวนเงินไม่เกิน	25	ล้านบาท	

จ�านวนเสียงที่ต้องการ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก�าหนดเงินค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 :	 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 ซึ่งก�าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงิน

  ค่าสอบบัญชีประจ�าปี	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีประจ�าปี	 2565	 และก�าหนดเงินค่าสอบัญชีประจ�าปี	 2565	 โดยเสนอ

  ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	2565	โดยมีรายชื่อของบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จ�านวนปีที่ปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาวรัตนา     จาละ

2. นางสาวสมใจ					คุณปสุต

3734

4499

7	ปี	(ปี	2558-2564)

-

3. นางสาวรัชดา					ยงสวัสดิ์วาณิชย์ 4951 -

4. นางสาววรรณวิไล		เพชรสร้าง 5315 -

  โดยก�าหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี	 แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทประจ�าปี	 2565	 และก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี	 

2565	ภายในวงเงินไม่เกิน	2.10	ล้านบาท	

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	 ในช่วงเวลา	 17	 ปีที่ผ่านมาต้ังแต่ปี	 2548-2564	 ที่บริษัท	 ส�านักงาน	 อีวาย	 จ�ากัด	 ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็น 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น	 บริษัท	 ส�านักงาน	 อีวาย	 จ�ากัด	 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา	 ซึ่งการเป็นผู้สอบบัญชีประจ�าป	ี 

2565	 นี้	 จะนับเป็นปีที่	 18	 ท่ีบริษัท	 ส�านักงาน	 อีวาย	 จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 บริษัท	 ส�านักงาน	 

อีวาย	จ�ากัด	ให้บริการด้านการสอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ	มีคุณภาพ	ส่งมอบงานได้ตรงตามก�าหนด	และมีความเข้าใจในระบบงานบริษัท	เป็นส�านักงานสอบบัญชี 

ที่มีประสบการณ์และมีผลงานการสอบบัญชีในบริษัทที่อยู่ในธุรกิจหลักทรัพย์หลายบริษัท	 ซึ่งเป็นประโยชน์ในการให้ค�าปรึกษาแก่บริษัทในด้านต่างๆ	 เช่น 

ด้านบัญชี	 ด้านการควบคุมภายใน	 ด้านภาษี	 เป็นต้น	 รวมถึงการท�าธุรกิจใหม่ๆ	 ของบริษัท	 ทั้งน้ี	 ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม	 อยู่ในระดับเดียวกับบริษัท 

หลักทรัพย์อื่นในระดับเทียบเคียงกับบริษัท	

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั:	คณะกรรมการบรษิัทไดพ้จิารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ	จงึเห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ถือหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัต ิ

  การแต่งตั้งบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	โดยมีบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	2565

1) นางสาวรัตนา จาละ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3734 หรือ

2) นางสาวสมใจ คุณปสุต										 เลขทะเบียนผู้สอบบัญช	ี4499	หรือ

3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์				 เลขทะเบียนผู้สอบบัญช	ี4951	หรือ

4) นางสาววรรณวิไล	 เพชรสร้าง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 5315

  และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ�าปี	2565	ภายในวงเงินไม่เกิน	2.10	ล้านบาท

จ�านวนเสียงที่ต้องการ:	คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

	 อนึง่	บริษัทก�าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้เพ่ือสิทธเิข้าประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	2565	ในวันที	่5	เมษายน	2565	เวลา	12.00	น.	จนกว่าการประชมุ 

จะแล้วเสร็จ	 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน	 เวลาดังกล่าวข้างต้น	 โดยบริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 (E-AGM)	 

(เพียงช่องทางเดียว)	ภายใต้พระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2563	

  ทั้งนี้	ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)	ด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม	

E-AGM	หรือต้องการถามค�าถามล่วงหน้า	โปรดด�าเนินการตามค�าแนะน�าใน	“ข้อปฏิบัติส�าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)”	(สิ่งที่ส่งมาด้วย	6)

	 บริษัทขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะให้นายอปุถมัภ์	สายแสงจันทร์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	(กรรมการอิสระ)	แทนการเข้าร่วมประชมุผ่านระบบด้วย

ตนเอง	โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือฉบับนี	้โดยท่านสามารถอออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระล่วงหน้าได้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรรเสริญ	วงศ์ชะอุ่ม)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565
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10 วัน......ที่    มีนาคม พ.ศ. 2564

เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง และกรรมการผู้พ้นจากต�าแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้

ส�ำหรับกำรประชุมคร้ังนี้ กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระมีจ�ำนวน 3 ท่ำน

มีรายนามดังต่อไปนี้ 

(1) นำยชำญวิทย์	 วิภูศิริ	 กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร

(2) นำยสนิท	 กฤตพงศ์พิมำน	 กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร

(3) นำยอุทิศ	 ภิญโญภัทรกุล	 กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเหน็ว่ำ	ผูถ้อืหุน้ควรทีจ่ะแต่งตัง้กรรมกำรทีพ้่นจำกต�ำแหน่งตำม

วำระในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่ำน ได้แก่ (1) นำยชำญวิทย์ วิภูศิริ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร

(2) นำยสนทิ กฤตพงศ์พิมำน กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร (3) นำยอทุศิ ภญิโญภทัรกลุ

กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ อกีวำระหนึง่

เนือ่งจำกกรรมกำร ทัง้ 3 ท่ำน มคีณุสมบตัิ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเชีย่วชำญเฉพำะด้ำน

และประสบกำรณ์ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทฯ กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

ต้องเป็นไปตำมข้อบังคับหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรจึงได้มีกำรพิจำรณำ

หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ซึ่งได้กลั่นกรองอย่ำงละเอียดถึงควำมเหมำะสม

และเปรียบเทยีบอ้ำงองิจำกอตุสำหกรรมเดยีวกนั รวมถงึพิจำรณำจำกกำรขยำยตวัของธรุกจิ

และกำรเติบโตทำงผลก�ำไรของบริษัทฯ คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้

ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้พิจำรณำอนมุตักิ�ำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมจ�ำนวน

คร้ังในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

และกรรมการอิสระแต่ละปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมกำรบริษัท

- ประธำนกรรมกำรบริษัท จ�ำนวน 30,000.- บำท/เดือน

- กรรมกำรบริษัท	 จ�ำนวน 15,000.- บำท/ครั้งกำรประชุม

คณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ จ�ำนวน 20,000.- บำท/ครั้งกำรประชุม

- กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 15,000.- บำท/ครั้งกำรประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทุกท่ำนจะได้รับค่ำตอบแทนข้ำงต้นทุกครำวที่มีกำรจัดประชุม

ไม่ว่ำจะมำเข้ำร่วมประชุมหรือไม่ก็ตำม

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำผู้ถือหุ้นสมควรพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทน

กรรมกำรตำมที่เสนอข้ำงต้นและให้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนดังกล่ำวมีผลใช้บังคับไปจนกว่ำที่

ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติเป็นอย่ำงอื่น

วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี และก�าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ�าปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจ�ำเป็นจะต้องพิจำรณำแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเหน็ว่ำ ผูถ้อืหุน้ควรแต่งตัง้ นำงสำวสินนีำรถ จิระไชยเขือ่นขนัธ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 6287แห่งบริษัท อีวำย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ประจ�ำปี 2564 และในกรณทีีผู้่สอบบญัชดีงักล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้ให้บริษัท

ส�ำนกังำน อวีำย จ�ำกดัเป็นผูม้อี�ำนำจแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรัีบอนญุำตคนอืน่ของบริษัท อวีำย จ�ำกดั

เป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนได้ โดยก�ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ�ำปี 2564 ของบริษัทฯ เป็นเงิน

จ�ำนวนไม่เกนิ 1,450,000 บำท รวมของบริษัทย่อย เป็นเงินรวมทัง้ส้ินไม่เกนิ 2,140,000 บำท

ทั้งนี้ หำกมีงำนสอบบัญชี นอกเหนือ จำกกำรสอบบัญชีประจ�ำปีตำมปกติ คณะกรรมกำร

ขอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจำรณำมอบอ�ำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผูม้อี�ำนำจพิจำรณำก�ำหนด

ค่ำใช้จ่ำยพิเศษเป็นกรณีๆ ไปทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่ำวเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และ

ไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหำร หรือผู้ถือหุ้น

รำยใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกำร

ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระแต่อย่ำงใด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ	และสถำนที่ดังกล่ำว โดยพร้อมเพรียงกัน

	 หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงแทนในกำรประชุม โปรด

กรอกข้อควำมและลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมำนี้ (สิ่งที่ส่งมำด้วย 3) และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะ

ที่ลงนำมและปิดอำกรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่ำวต่อประธำนในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำก

ประธำนฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุม

ขอแสดงควำมนับถือ

บริษัท ภัทรเฮ้ำส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)

(นำยวีรบูลย์ เรืองศรีมั่น)

เลขำนุกำรบริษัท

26 มีนำคม 2564

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564

เรียน	 ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท ภัทรเฮ้ำส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมำด้วย	 1.	ส�ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563

2.	รำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำร พร้อมทั้งงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(งบดุลและงบก�ำไรขำดทุน) ประจ�ำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

3.	แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

ด้วยคณะกรรมกำรบริษัท ภัทรเฮ้ำส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษำยน 2564 เวลำ	10.00 น. ณ ส�ำนักงำนเลขที่ 111 หมู่ที่ 7

ถนนนนทบุรี-ปทุมธำนี ต�ำบลบำงคูวัด อ�ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระ

ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ�ำปี 2563 ได้จัดขึน้ในวนัที่ 29 เมษำยน 2563 โดยมสี�ำเนำรำยงำน

กำรประชุมตำมที่แนบมำพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมำด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเหน็ว่ำ	ผูถ้อืหุน้ควรรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ�ำปี

2563 ดังกล่ำว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด�าเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และรับทราบรายงานประจ�าปี

ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 รวมทัง้รำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำร

ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมำด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ	 ผู้ถือหุ้นควรรับทรำบรำยงำนดังกล่ำว โดยวำระนี้เป็น

กำรรำยงำนเพื่อทรำบ จึงไม่ต้องมีกำรลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ (งบดลุและงบก�าไรขาดทนุ)

ประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ	112 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มี

กำรแก้ไขเพ่ิมเติม) และตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 71 คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรท�ำ

งบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ (งบดลุและงบก�ำไรขำดทนุ) ประจ�ำปี ส้ินสุด

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ของบริษัทฯ ที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

แล้วเพ่ือเสนอต่อทีป่ระชมุสำมญัผู้ถอืหุน้ประจ�ำปี 2564 เพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ ทัง้นี้ รำยละเอยีดของ

งบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก�ำไรขำดทุน) ประจ�ำปี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ของบริษัทฯ ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเหน็ว่ำ	ผูถ้อืหุน้ควรอนมุตังิบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก�ำไรขำดทนุ

เบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก�ำไรขำดทุน) ประจ�ำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ดังกล่ำว

ที่ได้รับกำรสอบทำนจำกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และรับทรำบรำยงำนของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบเร่ืองการงดการจัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานปี 2563 เป็นทุนส�ารอง

ตามกฎหมาย และอนมุตังิดการจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 2563 รวมทัง้รับทราบการจ่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตำมมำตรำ	115 และ 116 แห่งพระรำชบญัญตับิริษัทมหำชนจ�ำกดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีม่กีำร

แก้ไขเพิ่มเติม) และตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 62 บริษัทฯ จะต้องท�ำกำรจัดสรรก�ำไรสุทธิ

ประจ�ำปี 2563 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธปิระจ�ำปี (หกัด้วยยอดเงินขำดทนุสะสมยกมำ	

(ถ้ำม)ี) เป็นทนุส�ำรองตำมกฎหมำยจนกว่ำทนุส�ำรองจะมจี�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทนุ

จดทะเบียน และหำกบริษัทฯ มีก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนและไม่มีขำดทุนสะสม บริษัทฯ (โดย

กำรอนมุตัขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้) สำมำรถท�ำกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำนให้

แก่ผูถ้อืหุน้ได้นอกจำกนี้ ตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 63 หำกบริษัทฯ มผีลก�ำไร คณะกรรมกำร

บริษัทฯ สำมำรถจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ในกำรนี้ จำกงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก�ำไรขำดทุน)

ประจ�ำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีผลขำดทุนสุทธิประจ�ำปีจ�ำนวน

30,234,545 บำท เนือ่งจำกบริษัทฯได้จดัสรรก�ำไรเป็นทนุส�ำรองตำมกฎหมำยไว้เตม็จ�ำนวนคอื

10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรก�ำไรจำกผลกำรด�ำเนินงำนเป็นทุนส�ำรองตำม

กฎหมำยเพ่ิมเตมิและพิจำรณำงดกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด�ำเนนิงำนประจ�ำปี และไม่ได้มกีำร

จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ	 ผู้ถือหุ้นควรรับทรำบเร่ืองกำรงดกำรจัดสรรก�ำไรจำก

ผลกำรด�ำเนินงำนปี 2563 เป็นทุนส�ำรองตำมกฎหมำยและควรอนุมัติงดกำรจ่ำยเงินปันผล

ประจ�ำปี 2563 รวมทั้งรับทรำบว่ำบริษัทฯ ไม่ได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งก�ำหนดว่ำ	กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

ประจ�ำปีทุกคร้ัง ให้กรรมกำรจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดใน

คณะกรรมกำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระ ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้

ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม โดยให้กรรมกำรที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุด

25	มีนาคม	2565

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565

เรียน		ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	ภัทรเฮ้าส	์แอนด	์พร็อพเพอร์ตี	้จำากัด	(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 1.	 สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2564
2. รายงานประจำาปีของคณะกรรมการ	 พร้อมทั้งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(งบดุลและงบกำาไรขาดทุน)	ประจำาปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564
3. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ	ข

	 ด้วยคณะกรรมการบริษัท	ภัทรเฮ้าส	์แอนด	์พร็อพเพอร์ตี	้จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	ได้มีมติให้เรียกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565ในวันศุกร์ที	่29	เมษายน	2565	เวลา	10.00	น.	ณ	สำานักงานเลขที่	111	หมู่ที่	7	ถนน
นนทบุรี-ปทุมธานี	ตำาบลบางคูวัด	อำาเภอเมืองปทุมธาน	ีจังหวัดปทุมธานี	 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามระเบียบวาระดัง
ต่อไปนี้	

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2564	ได้จัดขึ้นในวันที	่29	เมษายน	2564	โดยมี 
สำาเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี	้(สิ่งที่ส่งมาด้วย	1)	

ความเห็นคณะกรรมการ:	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า	ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 
ประจำาปี	2564	ดังกล่าว	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำาเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบป ี2564 และรับทราบรายงานประจำาป ี
ของคณะกรรมการ	

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	 รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ในรอบปี	 2564	 รวมทั้งรายงานประจำาปีของ 
คณะกรรมการได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้	 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย	2)

ความเห็นคณะกรรมการ:	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า	 ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานดังกล่าว	 โดยวาระนี้ 
เป็นการรายงานเพื่อทราบ	จึงไม่ต้องมีการลงมติ	

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำาไร 
ขาดทนุ)	ประจำาป	ีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2564	ทีไ่ดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	 เพ่ือใหเ้ปน็ไปตามมาตรา	112	แหง่พระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.2535	(รวมทัง้ 
ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)	 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 ข้อ	 71	 คณะกรรมการได้จัดให ้
มีการทำางบแสดงฐานะการเงิน	และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 (งบดุลและงบกำาไรขาดทุน)	 
ประจำาปี	สิ้นสุด	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2564	ของบริษัทฯ	ที่ได้รับการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 แล้วเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2565	 เพื่อ 
พิจารณาอนมุตั	ิทัง้นี	้รายละเอยีดของงบแสดงฐานะการเงิน	และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 
(งบดุลและงบกำาไรขาดทุน)	ประจำาปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ของบริษัทฯ	 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	2

ความเห็นคณะกรรมการ:	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่	ผูถ้อืหุน้ควรอนมุตังิบแสดงฐานะการเงิน	และงบกำาไร 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 (งบดุลและงบกำาไรขาดทุน)	ประจำาปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 
2564	ดงักลา่วทีไ่ดรั้บการสอบทานจากผู้สอบบญัชขีองบริษัทฯ	แลว้	และรบัทราบรายงาน 
ของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พจิารณารับทราบเร่ืองการงดการจดัสรรกำาไรจากผลการดำาเนนิงานป ี2564 เปน็ทนุสำารอง 
ตามกฎหมาย และอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2564 รวมทั้งรับทราบการจ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา	115	และ	116	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.2535	(รวมทั้ง 
ทีม่กีารแกไ้ขเพ่ิมเตมิ)	และตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ	ขอ้	62	บรษัิทฯ	จะต้องทำาการจดัสรร 
กำาไรสุทธิประจำาปี	2564	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิประจำาปี	(หักด้วยยอดเงิน 
ขาดทุนสะสมยกมา	 (ถ้ามี))	 เป็นทุนสำารองตามกฎหมายจนกว่าทุนสำารองจะมีจำานวน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	และหากบริษัทฯ	มีกำาไรจากการดำาเนินงาน 
และไมม่ขีาดทนุสะสม	บริษัทฯ	(โดยการอนมุตัขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้)	สามารถทำาการจา่ย 
เงินปันผลจากผลกำาไรจากการดำาเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นได้นอกจากนี้	 ตามข้อบังคับของ 
บริษัทฯ	ข้อ	63	หากบริษัทฯ	มีผลกำาไร	คณะกรรมการบริษัทฯ	สามารถจ่ายเงินปันผล 
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
ในการนี้	 จากงบแสดงฐานะการเงิน	 และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 (งบดุลและงบกำาไร 
ขาดทนุ)	ประจำาป	ีสิน้สุด	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	บรษัิทฯ	มผีลขาดทุนสุทธปิระจำาป ี
จำานวน		20,045,336	บาท		เนื่องจากบริษัทฯได้จัดสรรกำาไรเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย 
ไว้เตม็จำานวนคอื	10%	ของทนุจดทะเบยีนแล้ว	จงึไมต่อ้งจัดสรรกำาไรจากผลการดำาเนนิงาน 
เปน็ทนุสำารองตามกฎหมายเพ่ิมเตมิและพิจารณางดการจ่ายเงินปนัผลจากผลการดำาเนนิงาน 
ประจำาปี	และไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นคณะกรรมการ:	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ว่า	ผูถ้อืหุน้ควรรับทราบเร่ืองการงดการจัดสรรกำาไรจากผล 
การดำาเนินงานป	ี 2564	 เป็นทุนสำารองตามกฎหมายและควรอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล 
ประจำาปี	2564	รวมทั้งรับทราบว่าบริษัทฯ	ไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ	 ซึ่งกำาหนดว่า	 การประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง	ให้กรรมการจำานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการ 
ทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	 ถ้าจำานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ 
ตรงเปน็สามส่วนไมไ่ด	้กใ็หอ้อกโดยจำานวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหนึง่ในสาม	โดยใหก้รรมการ 
ที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง	 และกรรมการผู้พ้นจากตำาแหน่งมีสิทธิ 
ได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้	 สำาหรับการประชุมคร้ังนี้	 กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่ง 
ตามวาระมีจำานวน	3	ท่าน	มีรายนามดังต่อไปนี	้
(1)	พลเอกไตรรัตน์	รังคะรัตน	ประธานกรรมการ	
(2)	นายยงยศ	ปาละนิติเสนา	กรรมการ	และประธานกรรมการอิสระ
(3)	นายดวริต	ตัณฑ์ศุภศิร	ิกรรมการและกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ:	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า	 ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่ง 
ตามวาระในครั้งนี้ทั้ง	3	ท่าน	ได้แก	่(1)	พลเอกไตรรัตน์	รังคะรัตน	ประธานกรรมการ	 
(2)	นายยงยศ	ปาละนิติเสนา	กรรมการ	และประธานกรรมการอิสระ	 (3)	นายดวริต	 
ตัณฑ์ศุภศิร	ิ กรรมการและกรรมการอิสระ	 กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	 
อีกวาระหนึ่ง	เนื่องจากกรรมการทั้ง	3	ท่าน	มีคุณสมบัต	ิความรู้ความสามารถ	ความ 
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	และประสบการณ์ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:	 เพ่ือใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ	การกำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการตอ้ง 
เปน็ไปตามขอ้บงัคบัหรือมตทิีป่ระชมุผู้ถอืหุน้	คณะกรรมการจึงไดม้กีารพิจารณาหลักเกณฑ ์
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	 ซึ่งได้กล่ันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม	 และ 
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน	รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ 
และการเติบโตทางผลกำาไรของบริษัทฯ	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอ 
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตาม 
จำานวนคร้ังในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 และการจัดประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและกรรมการอิสระแต่ละปี	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัท 

	 	 -	ประธานกรรมการบริษัท	จำานวน	30,000.-	บาท/เดือน
-	กรรมการบริษัท	จำานวน	15,000.-	บาท/ครั้งการประชุม

  คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
	 -	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ	จำานวน	20,000.-	บาท/ครัง้การประชมุ
	 	 	 	 -	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจำานวน	15,000.-	บาท/ครั้งการประชุม

ทัง้นี	้คณะกรรมการบรษัิทฯ	ทกุทา่นจะไดรั้บคา่ตอบแทนขา้งตน้ทกุคราวทีม่กีารจัดประชมุ	 
	 	 	 	 ไม่ว่าจะมาเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม	

ความเห็นคณะกรรมการ:	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน 
	 	 	 กรรมการตามที่เสนอข้างต้นและให้การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลใช้บังคับไปจนกว่า 
	 	 	 	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติเป็นอย่างอื่น

วาระที่ 7	 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 และกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำาปี	 
2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:		 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ	 จึงจำาเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตั้ง 
	 	 	 	 ผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำาปี	2565

ความเห็นคณะกรรมการ:	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ว่า	ผูถ้อืหุน้ควรแตง่ตัง้	นางสาวสนีินารถ	จริะไชยเขือ่นขนัธ	์ 
	 	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	6287แห่งบริษัท	อีวาย	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 
	 	 	 	 ประจำาปี	 2565	 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให ้
	 	 	 	 บริษัท	 สำานักงาน	 อีวาย	 จำากัดเป็นผู้มีอำานาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของ 
	 	 	 	 บริษัท	อีวาย	จำากัด	เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได	้โดยกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี	2565	 
	 	 	 	 ของบริษัทฯ	 เป็นเงินจำานวนไม่เกิน	1,450,000	บาท	รวมของบริษัทย่อย	 เป็นเงินรวม 
	 	 	 	 ทั้งสิ้นไม่เกิน	2,140,000	บาท	ทั้งนี	้หากมีงานสอบบัญช	ีนอกเหนือ	จากการสอบบัญชี 
	 	 	 	 ประจำาปีตามปกติ	 คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำานาจให้ 
	 	 	 	 คณะกรรมการเป็นผู้มีอำานาจพิจารณากำาหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ	 ไปทั้งนี	้ ผู้สอบ 

บญัชดีงักล่าวเปน็ผูส้อบบญัชทีีเ่ปน็อสิระ	และไมม่คีวามสัมพันธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษัทฯ	 
	 	 	 	 หรือบริษัทยอ่ย	หรอืผูบ้ริหาร	หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบริษัท	หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคล 

ดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด	

วาระที่ 8    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

	 	 	 	 จึงขอเรียนเชญิทา่นเขา้ร่วมประชมุตามวัน	เวลา	และสถานทีด่งักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั	 
	 	 	 	 หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน 
	 	 ในการประชุม	 โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้	 
	 	 	 	 (ส่ิงทีส่่งมาดว้ย	3)	และส่งมอบหนงัสือมอบฉนัทะทีล่งนามและปดิอากรแสตมปโ์ดยถกูตอ้ง 
	 	 	 	 เรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม	 และ/หรือ	 ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ	 
	 	 	 	 ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม	

	 ขอแสดงความนับถือ
	 บริษัท	ภัทรเฮ้าส์	แอนด์	พร็อพเพอร์ตี้	จำากัด	(มหาชน)

	 (นายวีรบูลย	์เรืองศรีมั่น)
	 เลขานุการบริษัท

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565



68

วันที่	28	มีนาคม	2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น	ของ	บริษัท	อีสเทอร์น	พาวเวอร์	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1.		 สำาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	2/2564	(เอกสารประกอบวาระที่ 1)

2. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	(เอกสารประกอบวาระที่	5)

3. รายละเอียดเบื้องต้นรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	อีสเทอร์นพาวเวอร์	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	4	(EP-W4)

(เอกสารประกอบวาระที่ 9)

4. แบบรายงานการเพิ่มทุน	(F53-4)	(เอกสารประกอบวาระที่	11)

5. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของ	บริษัท	อีสเทอร์น	พาวเวอร์	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	(เอกสารประกอบวาระที	่14)

6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

7. ข้อปฏิบัติสำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม

8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

9. หนังสือมอบฉันทะแบบ	ข.

10. แบบฟอร์มลงทะเบียน	(โปรดนำามาลงทะเบียนในวันประชุมผู้ถือหุ้น)	และรายงานประจำาปี	2564	ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบ	QR	CODE

11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำาปีในรูปแบบหนังสือ

12. แนวปฏิบัติสำาหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565	เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)

13. ขั้นตอนการใช	้QR	Code

14. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 	 ดว้ยคณะกรรมการ	บรษิทั	อสีเทอรน์	พาวเวอร	์กรุป๊	จำากดั	(มหาชน)	ไดม้มีติใหจั้ดประชุมสามญัผูถื้อหุน้	ประจำาป	ี2565	ในวนัพธุที	่20	เมษายน	2565	เวลา	14.00	น.  

ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวชั่น	ห้องแมจิก	2	 เลขที่	 99	ถนนกำาแพงเพชร	6	แขวงตลาดบางเขน	 เขตหลักสี	่ กรุงเทพมหานคร	 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ตาม

ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่	1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	2/2564	เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2564

 ที่มาและเหตุผล	:	บริษัทฯได้จัดทำารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	2/2564	เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2564	และได้จัดทำารายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย	และกระทรวงพาณชิย	์ภายในระยะเวลาทีก่ำาหนดเรยีบรอ้ยแล้ว	โดยรายละเอียดตามสำาเนารายงานการประชมุทีส่่งใหผู้้ถอืหุน้	(ราย

ละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1)

 ความเห็นคณะกรรมการ	:	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวไดบ้นัทกึถกูตอ้งครบถว้นตามความเปน็จริง	จึงเหน็สมควรรับรองรายงาน

การประชุมดังกล่าว

 การลงมติ	:	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่	2	พิจารณารับทราบผลการดำาเนินงาน	และรายงานประจำาปีของคณะกรรมการบริษัท	ประจำาปี	2564

 ที่มาและเหตุผล	:	บริษัทได้สรุปผลการดำาเนินงานของบริษัท	และการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในรอบป	ี2564	ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปี	2564	ที่ได้จัดส่งให้แก่

ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ	QR	CODE	พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที	่10)	นอกจากนี้บริษัทฯยังได้เผยแพร่รายงานประจำาปี

ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่	www.epco.co.th	ด้วย

 ความเห็นคณะกรรมการ	:	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบป	ี2564

 การลงมติ	:	วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น	เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่	3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี	2564	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	

 ที่มาและเหตุผล	:	 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	ซึ่งกำาหนดให้บริษัทต้องจัดทำางบแสดงฐานะการเงิน	และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ประจำา

ปีสิ้นสุด	ณ	รอบปีบัญชีของบริษัท	ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว	และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินั้น	บริษัทฯได้จัดทำางบการเงินประจำาปีของบริษัท	

สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ	และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท	เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2565	และได้ผ่านการพิจารณา

จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งที่	2/2565	และที่ประชุมคณะกรรมการ	ครั้งที	่1/2565	เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2565	ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง

ครบถ้วน	และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	จึงมีมติเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว	และให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินประจำาปีของบริษัท	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำาป	ี2564	(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่	10)

 ความเห็นคณะกรรมการ :	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำาปีของบริษัท	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	ซึ่งผ่านการตรวจ

สอบ	และลงนามรับรอง	โดยนางสาววันเพ็ญ	อุ่นเรือน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7750	แห่งสำานักงานปีติเสวี	พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบและผ่านการ

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	โดยแสดงฐานะการเงิน	และผลการดำาเนินงานของบริษัท	ในปี	2564	ที่ผ่านมา	สรุปสาระสำาคัญ	ได้ดังนี้	:- 

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์รวม 11,529.94 8,381.96 5,874.78 3,105.24

หนี้สินรวม 6,259.53 3,520.39 3,985.25 1,153.12

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,300.57 3,937.22 1,889.53 1,952.12

รายได้จากการขายและบริการ 699.91 1,144.75 24.84 350.79

กำาไรสุทธิประจำาปี	–	บริษัทใหญ่ 1,007.51 1,135.31 170.53 315.53

กำาไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น) 1.08 1.23 0.18 0.34

โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏอยูใ่นงบการเงินของรายงานประจำาป	ี2564	ของบรษิทัฯ	ทีไ่ดจั้ดส่งใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในรูปแบบ	QR	CODE	พร้อมกบัหนงัสือเชญิประชมุ

ในครั้งนี้	(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่	10)

 การลงมติ	:	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	4	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำาไรของบริษัท	และการจ่ายเงินปันผล	จากผลการดำาเนินงานป	ี2564	และจากกำาไรสะสม

 ที่มาและเหตุผล	 :	 บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ	 50	 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษ	ี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ	 และสถานการณ์ดำาเนิน

ธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ	งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ	ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว	มีกำาไรสุทธิ	ป	ี2564	และมีกำาไรสะสมที่ยัง

ไม่ได้จัดสรร	ดังนี้	:-

รายการ จำานวนหุ้นสามัญ จำานวนเงิน	(บาท) มูลค่าต่อหุ้น	

กำาไรสุทธิ	ปี	2564 932,507,097 170,532,110.51 0.183

กำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564 932,507,097 249,401,390.95 0.267

 ความเหน็คณะกรรมการ	:	เนือ่งจากบริษัทฯมกีำาไรสทุธ	ิจากผลการดำาเนนิงานประจำาป	ี2564	เป็นจำานวน	170.53	ลา้นบาท	คดิเป็น	0.183	บาทต่อหุน้	กำาไรสะสมยงัไมไ่ดจั้ดสรร	 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	เป็นจำานวน	249.40	ล้านบาท	คิดเป็น	0.267	บาทต่อหุ้น	(จำานวนหุ้น	932,507,097	หุ้น)	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำาไรสุทธิ	และกำาไรสะสม	ดังนี้

	 เพ่ือพิจารณาอนมุตัจัิดสรรกำาไรจากผลการดำาเนนิงานตัง้แตว่นัที	่1	มกราคม	2564	ถึง	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	และจากกำาไรสะสม	โดยจา่ยปันผลในรูปของเงินสด	อตัราหุ้นละ	 

0.25	บาท	(จำานวนหุ้น	932,507,097	หุ้น)	เป็นจำานวนเงิน	233,126,774.25	ล้านบาท	

 ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี	ณ	ที่จ่ายตามอัตราที่กฏหมายกำาหนด	

 โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้	ดังนี้	:-

-	อัตราหุ้นละ	0.1829	บาท	เครดิตภาษีได้อัตราร้อยละ	20

-	อัตราหุ้นละ	0.0671	บาท	ไม่สามารถเครดิตภาษีได้	เนื่องจากเป็นส่วนของผลกำาไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี	2564	(ที่เสนอพิจารณา) ปี 2563 ปี 2562

	กำาไรสุทธิ	 170.53	ล้านบาท 315.53	ล้านบาท 196.59	ล้านบาท

	จำานวนหุ้นสามัญที่ชำาระแล้ว 932,507,097	หุ้น 932,507,097	หุ้น 921,572,840	หุ้น

	เงินปันผลประจำาปี	โดยจ่ายเป็น	–	เงินสด 0.25	บาท/หุ้น	* 0.25	บาท/หุ้น	* 	0.20	บาท/หุ้น

	เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 233.13 ล้านบาท 233.13 ล้านบาท 184.31	ล้านบาท

	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำาไรสุทธิ 136.71% 73.88% 93.76%

หมายเหตุ*		 ในปี	2564	บริษัทฯ	ไม่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

   โดยกำาหนดให้วันที	่28	เมษายน	2565	เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น	(“Record	Date”)	ในการรับเงินปันผล	และให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นใน 

วันที	่12	พฤษภาคม	2565

 การลงมติ	:	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที	่5	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ

 ที่มาและเหตุผล	:	ตามข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	20	ซึ่งกำาหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง	กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งเป็นอัตรา	1	ใน	3	

ซึ่งกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งนานที่สุดสามปี	จะต้องออกตามวาระมีจำานวน	3	ท่าน	คือ	

1.	นายแดน			 ชินสุภัคกุล				 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน

2.	นายกมล	 		รัตนไชย กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ

3.	นายสมชาย		 คูวิจิตรสุวรรณ		 กรรมการอิสระ

 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา	:	คณะกรรมการสรรหาไดพ้จิารณาแล้ว	และทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท	ครัง้ที	่1/2565	เมือ่วนัที	่25	กมุภาพนัธ์	2565	ไดพ้จิารณา

คัดเลือกโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง	อย่างรอบคอบ	และระมัดระวัง	ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว	อีกทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษัทฯ	พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล	และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำากับดูแลบริษัทมหาชน	นอกจากนี้บริษัท

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม	 และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2565	 

โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข่าวสารผ่านช่องทาง	SET	และ	Website	ของบริษัท	ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม	และเสนอชื่อบุคคล	เพื่อพิจารณาเข้า

รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	

 ความเห็นคณะกรรมการ :	 คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้ว	 ซึ่ง	 เป็นผู้ที่มีประวัติการทำางานที่โปร่งใส	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 

มีความรู้	 ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท	 และมีความสามารถในการปฏิบัติงานในตำาแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา	 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือก	 นายแดน	 ชินสุภัคกุล,	 นายกมล	 รัตนไชย	 และ	 นายสมชาย	 คูวิจิตรสุวรรณ	 กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	 

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 2)

 การลงมติ	:	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที	่6	พิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย	ประจำาปี	2565

 ที่มาและเหตุผล	:	ตามข้อบังคับของบริษัท	ข้อที่	18	กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่	อาทิเช่น	เงินเดือน	เบี้ยประชุม	เบี้ยเลี้ยง	โบนัส	

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ	ตามข้อบังคับ	หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

 หลกัเกณฑแ์ละการพิจารณา	:	คณะอนกุรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน	ไดม้กีารพจิารณาคา่ตอบแทนสำาหรบัคณะกรรมการบรษัิท	และคณะกรรมการชดุย่อย	ประจำา

ปี	2565	โดยคำานึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับค่าตอบแทนสำาหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	ของบริษัท

จดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	ผลการดำาเนินงานของบริษัท	ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม	

 ความเห็นคณะกรรมการ	:	คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว	เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทน	สำาหรับคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย	ประจำาปี	 2565	 โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการ	และเปรียบเทียบกับปีก่อน	

ดังนี้	:	-

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทน
ปี 2565 

(ที่เสนอพิจารณา)

ปี	2564 ปี	2563

กรรมการจำานวน	9	ท่าน 22,000 บาท ต่อเดือน 20,000 บาท ต่อเดือน 18,500	บาท	ต่อเดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำานวน	1	ท่าน 48,000	บาท	ต่อครั้ง 43,500	บาท	ต่อครั้ง 42,000	บาท	ต่อครั้ง

กรรมการตรวจสอบ	จำานวน	2	ท่าน 32,000	บาท	ต่อครั้ง 28,500	บาท	ต่อครั้ง 27,000	บาท	ต่อครั้ง

กรรมการบริหารจำานวน	3	ท่าน 	23,500	บาท	ต่อเดือน 	21,500	บาท	ต่อเดือน  20,000 บาท ต่อเดือน

 หมายเหตุ	:	นอกเหนือจากค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว	บริษัทฯยังรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่ง

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รวมถึงสถาบันอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

 การลงมติ	:	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที	่7	พิจารณาอนุมัติค่าบำาเหน็จคณะกรรมการบริษัท

 ที่มาและเหตุผล	:	ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2564	เมื่อวันที่	19	เมษายน	2564	ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนบำาเหน็จคณะกรรมการ	สำาหรับป	ี2563	ในวงเงิน

ไม่เกิน	1,500,000.00	บาท	และการจัดสรรบำาเหน็จคณะกรรมการ	ให้เป็นอำานาจของประธานกรรมการนั้น	ซึ่งในปี	2563	มีกำาไรสุทธิ	–	ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ	่จากงบ

การเงินเฉพาะกิจการ	จำานวน	315.53	ล้านบาท	และจากงบการเงินรวม	จำานวน	1,135.31	ล้านบาท	และได้จ่ายค่าตอบแทนบำาเหน็จแก่คณะกรรมการตามจริง	เป็นจำานวน

เงิน	1,500,000.00	บาท	ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าว	โดยกำาหนดค่าตอบแทนบำาเหน็จกรรมการ	และเปรียบเทียบกับปีก่อน	ดังนี	้:	-

ค่าบำาเหน็จคณะกรรมการ

หน่วย	:	ล้านบาท

รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2564	(ที่เสนอพิจารณา) ปี 2563 ปี 2562 (จัดประเภทใหม่) ปี	2561	(ปรับปรุงใหม่)

กำาไรสุทธ	ิ–	บริษัทใหญ(่งบการเงินเฉพาะกจิการ) 170.53* 315.53 196.59 34.14*

กำาไรสุทธิ	–	บริษัทใหญ่	(งบการเงินรวม) 1,007.51 1,135.31 651.72 342.77

ค่าตอบแทนบำาเหน็จ	กรรมการ	 	1.50 	1.50	(จา่ยจริง)  1.00 (จ่ายจริง) 	0.85	(จ่ายจริง)

หมายเหตุ	*	ในปี	2561	และปี	2564	บริษัทย่อยไม่ประกาศจ่ายเงินปันผล	

 ความเห็นคณะกรรมการ	:	คณะกรรมการพิจารณาจากงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯมีผลกำาไรสุทธิสำาหรับปี	(งบการ

เงินเฉพาะกิจการ)	 จำานวน	 170.53	ล้านบาท	จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	พิจารณาอนุมัติค่าบำาเหน็จคณะกรรมการสำาหรับปี	 2564	 ในวงเงินไม่เกิน	

1,500,000.00	บาท	และการจัดสรรบำาเหน็จคณะกรรมการให้เป็นอำานาจของประธานกรรมการ

 การลงมติ	:	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที	่8	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญช	ีและกำาหนดค่าตอบแทน	ประจำาปี	2565

 ที่มาและเหตุผล	:	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแล้ว	เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ดังนี้	:-

 เลขทะเบียนผู้สอบ จำานวนปีที่ลงลายมือชื่อ

ชื่อ	–	สกุล  บัญชีรับอนุญาต  ในงบการเงิน	ในรอบ	5	ปีที่ผ่านมา

	 นางสาวชวนา	วิวัฒน์พนชาติ		 เลขที	่4712	 	1	ป	ี(ป	ี2560)	

หรือ		นางสาววันเพ็ญ	อุ่นเรือน		 เลขที	่7750	 7	ปี	(ปี	2557-2559,	2561-2564)

หรือ		นางสาวพรทิพย์	อมรชัยเลิศพัฒนา	 เลขที	่9589	 	-

หรือ		นางสาวนันธิรา	คุณงาม		 เลขที่	12707	 	-

 ผู้สอบบัญชีแห่งสำานักงานปีติเสวี	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำาปี	 2565	 และกำาหนดค่าตอบแทน	 สำาหรับงบการเงินรวม	 เป็นจำานวนเงิน	 1,550,000.00	 บาท	 

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว	 เห็นว่าผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อดังกล่าวมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี	 ความมีอิสระ	 และมีความเชี่ยวชาญน่าเชื่อถือในการสอบบัญชี	

เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน	และได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญช	ีกับสำานักงานอื่นในระดับเดียวกันแล้ว	เห็นว่าสำานักงานปีติเสว	ีมีค่าสอบบัญชีที่

เหมาะสม	ซึ่งเปรียบเทียบค่าตอบแทนในรอบ	5	ปีที่ผ่านมา	ดังนี้	:-

เปรียบเทียบค่าตอบแทน	ในรอบ	5	ป	ีที่ผ่านมา

 หน่วย : บาท

รายการ ค่าตอบแทนสอบบัญชี ค่าตอบแทนอื่น	(ค่าพาหนะ)

งบการเงินรวม ปี 2565 (ที่เสนอ) 1,550,000.- N/A

งบการเงินรวม ปี 2564 1,690,000.- 81,170.-

งบการเงินรวม ปี 2563 2,000,000.- 104,700.-

งบการเงินรวม ปี 2562 1,900,000.- 55,800.-

งบการเงินรวม ปี 2561 1,700,000.- 55,961.-

งบการเงินรวม ปี 2560 1,650,000.- 27,499.-

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่ง	ไม่ได้สังกัดสำานักงานสอบบัญชีเดียวกัน	ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำางบการเงินได้ทันตามกำาหนดระยะเวลา

 ความเห็นคณะกรรมการ	:	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้ง	นางสาวชวนา	วิวัฒน์พนชาต	ิผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที	่4712	หรือ	นางสาววันเพ็ญ	อุ่นเรือน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่7750	หรือ	นางสาวพรทิพย	์อมรชัยเลิศพัฒนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข

ที่	9589	หรือ	นางสาวนันธิรา	คุณงาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่12707	แห่งสำานักงานปีติเสว	ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจำาป	ี2565	ด้วยค่าตอบแทน	

จำานวนเงินไม่เกิน	 1,550,000.00	 บาท	 ทั้งนี้สำานักงานปีติเสวีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น	 ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท	 บริษัท

ย่อย	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด	จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ	 

ทั้งนี้สำานักงานปีติเสวียังเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมเป็นส่วนใหญ่

 การลงมติ	:	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565
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วาระที	่9 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	ครั้งที่4	(“EP-W4”)	จำานวน	233,126,774	หน่วย	ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ตามสัดส่วนการถือหุ้น

 ที่มาและเหตุผล	:	ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2565	เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2565	ได้มีมติให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อพิจารณาการ

ออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	ครั้งที่	4	(EP-W4)	จำานวนไม่เกิน	233,126,774	หน่วย	ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

การถือหุ้น	ในอัตราส่วน	4	หุ้นสามัญ	ต่อใบสำาคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	โดยไม่คิดมูลค่า	กรณีเศษของใบสำาคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำานวณตามอัตราส่วนการ

จัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว	 ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำานวน	ทั้งนี้ใบสำาคัญแสดงสิทธิ	 1	หน่วย	สามารถให้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้	 1	หุ้น	 ในราคาหุ้นละ	 

8.30 บาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3)

 ความเห็นคณะกรรมการ	 :	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	

ครั้งที่	4	(EP-W4)	จำานวนไม่เกิน	233,126,774	หน่วย	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น	

ทัง้นี	้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั	และ/หรอืกรรมการผูม้อีำานาจ	และ/หรอืกรรมการผูจั้ดการ	และ/หรอื	บคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	หรอื	

กรรมการผูม้อีำานาจ	เปน็ผูม้อีำานาจในการกำาหนดหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข	และรายละเอยีดอ่ืนๆ	ของใบสำาคญัแสดงสิทธ	ิโดยรวมถงึการจัดสรรใบสำาคญัแสดงสิทธ	ิการเขา้

เจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งดำาเนินการต่างๆ	อันจำาเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำาคัญแสดงสิทธิ	และการออกใบสำาคัญ

แสดงสิทธิในครั้งนี้	ซึ่งรวมถึงการนำาใบสำาคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	ตลอดจนดำาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 การลงมติ	:	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 หมายเหตุ

“ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองที่เกี่ยวกับการเพ่ิมทุน	 หากการไม่ปฏิบัติ

หนา้ทีด่งักล่าวกอ่ใหเ้กดิความเสียหายแกบ่ริษัท	ผูถื้อหุน้สามารถฟ้องเรียกร้องคา่เสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทได	้ตามมาตรา	85	แห่งพระราชบญัญตัิ

บริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ	ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ

ฟ้องเรียกคืนผลประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา	89/18	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535”

วาระที่	10	พิจารณาอนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ	จำานวน	559,504,200	บาท	และการแกไ้ขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบริคณหส์นธิ	ขอ้	4.	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการลดทนุจดทะเบยีน

ของบริษัทฯการถือหุ้น

 ที่มาและเหตุผล	:	ตามที่	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2564	เมื่อวันที่	19	เมษายน	2564	ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียน	แบบมอบอำานาจทั่วไป	

(General	Mandate)	จำานวน	559,504,200	บาท	โดยการออกหุ้นสามัญจำานวน	559,504,200	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท	เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำานวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่	(RO)	ทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะกรรมการยังไม่ได้มีการพิจารณาการออก	และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว	

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2565	เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ	์2565	จึงได้มีมติให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อพิจารณาการลดทุนจดทะเบียน	

จำานวน	559,504,200	บาท	

 ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนแล้ว	ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	เป็นดังนี้	:-

รายการ จำานวนหุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ ทุนจดทะเบียนจำานวนเงิน	(บาท)

ทุนจดทะเบียน	ณ	ปัจจุบัน 1,492,011,297 1 1,492,011,297

ลด	-	ทุนจดทะเบียน	(General	Mandate) 	559,504,097 1 559,504,097

ทุนจดทะเบียน	–	ภายหลังลดทุน 932,507,097 1 	932,507,097

และเสนอให้ที่ประชุมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อ	4.	เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	เป็นข้อความดังนี้	:-

ข้อ	4.	 ทุนจดทะเบียนจำานวน		 :	 932,507,097	 บาท	 (เก้าร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้าสิบเจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น	 :	 932,507,097	 หุ้น	 (เก้าร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้าสิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	 :	 1.00	 บาท	 (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออก

เป็นหุ้นสามัญ		 :	 932,507,097	 หุ้น	 (เก้าร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้าสิบเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ	 :	 -ไม่มี-

 ความเหน็คณะกรรมการ	:	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ	จำานวน	559,504,200	บาท	

และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อ	4.	เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯการถือหุ้น	ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

 การลงมติ	:	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่	11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	จำานวน	233,126,774	บาท	และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อ	4.	เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ

 ที่มาและเหตุผล	:	ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2565	เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2565	ได้มีมติให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อพิจารณาการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	จำานวน	233,126,774	บาท	โดยการออกหุ้นสามัญ	จำานวน	233,126,774	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	จากทุนจดทะเบียน	

จำานวน	932,507,097	บาท	เป็นทุนจดทะเบียนใหม่	จำานวน	1,165,633,871	บาท	โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	จำานวน	1,165,633,871	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	

บาท	เพื่อรองรับการออก	และจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	ครั้งที	่4	(“EP-W4”)	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	

ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว	ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	เป็นดังนี้	:-

รายการ จำานวนหุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ ทุนจดทะเบียนจำานวนเงิน	(บาท)

ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน	(จากวาระที่	10) 932,507,097 1 932,507,097

เพิ่ม	-	ทุนจดทะเบียน	(เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	EP-W4) 	233,126,774 1 233,126,774

ทุนจดทะเบียน	–	ภายหลังเพิ่มทุน 1,165,633,871 1 1,165,633,871

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ	ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน	(F53-4)	(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่	4)

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อ	4.	เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	เป็นข้อความดังนี้

ข้อ	4.	 ทุนจดทะเบียนจำานวน	 :	 1,165,633,871	 บาท	 (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบ้านหกแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น	 :	 1,165,633,871	 หุ้น	 (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบ้านหกแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	 :	 1.00		 บาท	 (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออก

เป็นหุ้นสามัญ	 :	 1,165,633,871	 หุ้น	 (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบ้านหกแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ	 :		 -ไม่มี-

 ความเห็นคณะกรรมการ	 :	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	 จำานวน	

233,126,774	บาท	เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	ครั้งที่	4	(“EP-W4”)	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	และการแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห์สนธ	ิข้อ	4.	เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

 การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

 ที่มาและเหตุผล	:	เพือ่ให้สอดคลอ้งกับการเพิม่ทุนจดทะเบียน	ในวาระที่	11	จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบรษิัทฯ	โดยจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำานวนไม่เกิน	233,126,774	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	

ครั้งที่	4	(EP-W4)	จำานวน	233,126,774	หน่วย	ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท	ครั้งที่	4	(EP-W4)	(Record	Date)	ในวันที่	28	เมษายน	2565

และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท	และ/หรือกรรมการผู้มอีำานาจ	และ/หรือกรรมการผู้จัดการ	และ/หรือ	บคุคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	หรือ	

กรรมการผูม้อีำานาจ	เปน็ผูม้อีำานาจในการกำาหนดหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข	และรายละเอยีดอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดสรรหุน้ดงักล่าว	รวมทัง้มอีำานาจในลงนามในเอกสาร

ใดๆ	และมีอำานาจดำาเนินการต่างๆ	อันจำาเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงการให้

ข้อมูล	การยื่นเอกสาร	หลักฐานต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	บริษัท	ศูนย์รับฝากหลัก

ทรัพย	์(ประเทศไทย)	จำากัด	กระทรวงพาณชิย์	หรอืหน่วยงานอืน่ๆ	ทีเ่ก่ียวขอ้ง	ตลอดจนการนำาหุน้สามญัเพ่ิมทนุจากการแปลงสภาพ	เขา้จดทะเบยีนเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน	(F53-4)	(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่	4)

 ความเห็นคณะกรรมการ	:	คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	ดังรายละเอียดข้างต้น

 การลงมติ	:	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที	่13 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงิน	การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ	จากเดิมวงเงินไม่เกิน	3,000	ล้านบาท	เป็นไม่เกิน	5,000	ล้านบาท

 ที่มาและเหตุผล	:	ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2565	เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2565	ได้มีมติอนุมัติให้นำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำา

ปี	2565	เพื่อพิจารณาการเพิ่มวงเงิน	การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ	จากเดิมวงเงินรวมไม่เกิน	3,000	ล้านบาท	เป็นวงเงินรวม	และมูลค่าคงค้างไม่เกิน	

5,000	ล้านบาท	ณ	ขณะใดขณะหนึ่ง	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

วัตถุประสงค์		 	 	 	 :	 1)	เพื่อจัดหาเงินทุนสำาหรับใช้ในการลงทุน	การชำาระคืนเงินกู้	และ/หรือ	เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป

2) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายโดยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนของบริษัท

ประเภทตราสารหนี้		 	 :	 หุน้กูช้นดิระบชุือ่ผู้ถอืหรือไมร่ะบชุือ่	ประเภทดอ้ยสทิธิหรือไมด่อ้ยสิทธ	ิมหีรอืไม่มหีลักประกนั	มหีรอืไมม่ผู้ีค้ำาประกัน	มหีรอืไมม่ผู้ีแทน 

	 	 ผู้ถือหุ้นกู้	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด

มูลค่าการเสนอขาย		 	 :	 วงเงินรวม	และมูลค่าคงค้างไม่เกิน	5,000	ล้านบาท	ณ	ขณะใดขณะหนึ่ง	โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุด 

ในคราวเดียวกัน	หรือหลายคราวก็ได้

ทัง้นี	้ในกรณทีีม่กีารไถถ่อนหุน้กูก้อ่นกำาหนด	และ/หรอื	หุน้กูค้รบกำาหนด	บรษิทัสามารถออกหุ้นกูช้ดุใหมเ่พ่ิมเตมิได	้โดยมลูคา่เสนอขาย 

หุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวมดังกล่าวหรือเทียบเท่า

อายุตราสารหนี้	 :	 ไม่เกิน	10	ปี	นับจากวันที่ออกหุ้นกู้	นับจากวันที่ออกหุ้นกู	้

สกุลเงิน		 :	 สกุลเงินบาท	และ/หรือ	สกุลเงินตราต่างประเทศในจำานวนเทียบเท่า

อัตราดอกเบี้ย		 :	 ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละครั้ง	และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 การไถ่ถอนก่อนกำาหนด		 :	 ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำาหนด	 และ/หรือ	 บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำาหนด	 

	 	 ทั้งนี้	ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

การเสนอขาย		 	 	 	 :	 เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว	และ/หรือ	หลายคราว	และ/หรือ	เป็นโครงการ	และ/หรือ	ในลักษณะหมุนเวียน	(Revolving	Basis)	 

โดยจะทำาการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ	และ/หรือ	ในต่างประเทศ	ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป	(Public	Offering)	และ/หรือ	ผู้ลงทุน 

เฉพาะเจาะจง	 (Private	 Placement)	 และ/หรือ	 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ	 และ/หรือ	 ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ	 และ/หรือ	 

ผู้ลงทุนรายใหญ่	 ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว	 ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์	 และ/หรือ	 คณะกรรมการกำากับตลาดทุน	 หรือกฎระเบียบอ่ืน	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและ 

เสนอขายหุ้นกู้นั้น

เงื่อนไขอื่น	ๆ		 	 	 	 :	 การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง	 และปัจจัยอื่นๆ	 

     ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้	ให้คณะกรรมการ	หรือ	คณะกรรมการบริหาร	หรือ	บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท	หรือ	คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมาย	มีอำานาจในการกำาหนดหลัก

เกณฑ์	 เง่ือนไข	 และรายละเอียดอ่ืน	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้	 ในส่วนที่ยังไม่ได้กำาหนด	 ตามความจำาเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำาหนด 

ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ชื่อหุ้นกู้	 ลักษณะการขายหุ้นกู้	 จำานวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว	 ประเภทของหุ้นกู้	 การค้ำาประกัน	 

หลักประกัน	ราคาเสนอขายต่อหน่วย	อายุ	ระยะเวลาไถ่ถอน	สิทธิไถ่ถอนก่อนกำาหนด	สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว	อัตราดอกเบี้ย	

วธิกีารชำาระเงินตน้และดอกเบีย้	วธิกีารและระยะเวลาการเสนอขายและจดัสรร	และรายละเอยีดการเสนอขาย	การแตง่ตัง้ทีป่รึกษาทางการเงิน	และ/หรอืผูจั้ดการการ

จัดจำาหน่ายหุ้นกู้	นายทะเบียนหู้นกู้	ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	รวมถึงการนำาหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี	้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์	หรือตลาดรองใด	ๆ	รวมถึงองค์กรใด	ๆ	ตลอดจนให้มีอำานาจดำาเนินการขออนุญาตดำาเนินการเปิดเผยข้อมูล	และการดำาเนิน

การอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และมีอำานาจในการดำาเนินการใด	ๆ	ทั้งปวงตามที่จำาเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

 ความเห็นคณะกรรมการ	:	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ-หุ้น	อนุมัติเพิ่มวงเงิน	การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ	จากเดิม

วงเงินรวมไม่เกิน	3,000	ล้านบาท	เป็นวงเงินรวม	และมูลค่าคงค้างไม่เกิน	5,000	ล้านบาท	ณ	ขณะใดขณะหนึ่ง	เพื่อจัดหาเงินทุนสำาหรับใช้ในการลงทุน	การชำาระ

คืนเงินกู้	และ/หรือ	เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป	ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

 การลงมติ	:	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที	่14 พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่	บริษัท	อควา	คอร์เปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	(“AQUA”)	ในวงเงินไม่เกิน	300	ล้านบาท	ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 ที่มาและเหตุผล :	 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที	่ 1/2565	 เมื่อวันที	่ 25	 กุมภาพันธ	์ 2565	 ได้มีมติอนุมัติให้นำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 

ประจำาปี	2565	เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก	่บริษัท	อควา	คอร์เปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	(“AQUA”)	ในวงเงินจำานวนไม่เกิน	300	ล้านบาท	

ภายในระยะเวลา	1	ปี	ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด	ๆ	ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน	โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

ผู้ให้กู้/ผู้ลงทุน	 :	 บริษัทฯ

ผู้กู้/ผู้ออกตราสารหนี้	 :	 AQUA

ประเภทของเงินกู้/ตราสารหนี้		 :	 เงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใดๆ	ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำาหนด	ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง	ตั๋วแลกเงิน

วงเงินกู้/มูลค่าตราสารหนี้		 	 :	 วงเงินแบบหมุนเวียนจำานวนไม่เกิน	300	ล้านบาท 

ดอกเบี้ย/อัตราผลตอบแทน	 	 :	 ร้อยละ	7	ต่อปี	คำานวณจากฐานจำานวน	365	วันต่อปี

หลักประกัน	 :	 เช็คส่ังจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า	 (ตามมูลค่าของความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละคร้ัง	 ซึ่งจะต้องไม่เกินวงเงิน	 300	 ล้านบาท)	 

ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ

หลักประกันอื่น	ๆ	 :	 ไม่มี

ข้อจำากัด/เงื่อนไขอื่น	ๆ		 :	 อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่บริษัทฯ	จะได้รับจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	จะต้องมีอัตราสูงกว่าต้นทุนทางการเงิน 

	 	 ของบริษัทฯ

รายการใหค้วามชว่ยเหลือทางการเงินขา้งตน้เขา้ขา่ยเปน็รายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามทีก่ำาหนดในประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั	เนือ่งจากเปน็การใหค้วามชว่ยเหลือทางการ

เงินแก่	AQUA	ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ	โดยมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ	7.46	ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ	(NTA)	ตามงบการ

เงินรวมของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ซึ่งมีจำานวนเท่ากับ	4,300.57	ล้านบาท	อนึ่ง	บริษัทฯ	ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	1/2565	ทั้งนี้	เนื่องจากมูลค่าของ

รายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ	3	ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ	(NTA)	บริษัทฯ	จึงมีหน้าที่เกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงิน

แบบหมุนเวียนจำานวนไม่เกิน	300	ล้านบาท	ดังนี้

(ก)	 เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ	ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(ข)	 ขออนมุตักิารเขา้ทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบริษัทฯ	จากทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ของบริษัทฯ	ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสามในส่ีของจำานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ 

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	 โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย	 และบริษัทฯ	 จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้น 

	 	 เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	14	วัน

(ค)	 แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ	 และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำานักงานก.ล.ต.	 และ	 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดยบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งบริษัท	สีลม	แอ๊ดไวเซอรี่	จำากัด	เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำาหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้	รายละเอียดของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำานวนไม่เกิน	300	ล้านบาท	(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่	5)

อนึ่ง	AQUA	มีมติอนุมัติการให้	และรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทฯ	ในวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน	300	ล้านบาท	ภายในระยะเวลาหนึ่งป	ีโดยมีรายละเอียด

ตามข่าว	AQUA	ที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที	่28	กุมภาพันธ์	2565

อย่างไรก็ตาม	หากในอนาคตบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก	AQUA	บริษัทฯจะดำาเนินการตามอำานาจอนุมัติ	และ

ดำาเนินการตามที่กำาหนดในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	ที่	ทจ.	21/2551	 เรื่อง	หลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน	และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน	พ.ศ.	2546	(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่ม

เติม)	(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)	ต่อไป	

สำาหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก	่AQUA	จะมีแหล่งเงินทุนมาจากกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานในอนาคตของบริษัทฯเท่านั้น	 โดยบริษัทฯไม่มีแผนที่

จะนำาเงินที่เกิดจากการระดมทุน	จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้	เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก	่AQUA	แต่อย่างใด

 ความเหน็คณะกรรมการ	:	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรใหท้ีป่ระชมุสามญัผู้ถอื-หุน้	อนมุติัการใหค้วามชว่ยเหลือทางการเงินแก	่บรษิทั	อควา	คอรเ์ปอเรชัน่	

จำากัด	(มหาชน)	(“AQUA”)	ในวงเงินจำานวนไม่เกิน	300	ล้านบาท	ภายในระยะเวลา	1	ปี	ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด	ๆ	ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยง

กัน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

 การลงมติ	:	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที	่15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

	 	 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาป	ี2565	ตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น	หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมได้ด้วยตนเอง	ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น	หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุม	และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน	โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระที่

เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่	8	ดังรายชื่อต่อไปนี้	:-

1.	นายชัยวัฒน์			 อัศวินทรางกูร			-	ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ

2.	นางยุพาพรรณ		เอกสิทธิกุล				 -	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ

3.	นายกมล			 	 รัตนไชย -	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ

4.	นายสมชาย	 	 คูวิจิตรสุวรรณ			-	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า	 กรรมการอิสระของบริษัทฯไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	 และโปรดกรอกรายละเอียด	 พร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ

ข.	 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	 ลำาดับที่	 9)	 ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้มายัง	 บริษัท	 อีสเทอร์น	 พาวเวอร	์ กรุ๊ป	 จำากัด	 (มหาชน)	 ที่อยู่	 51/29,51/61	 ซอยวิภาวดีรังสิต66	 

(สยามสามัคคี)	แขวงตลาดบางเขน	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210	โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตน	ในการเข้าร่วมประชุมต่อเลขานุการ

บริษัท	หรือเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนในวันประชุม	โดยจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา	12.30 น. 

ขอแสดงความนับถือ

(	นายยุทธ	ชินสุภัคกุล	)

ประธานกรรมการ

บริษัท	อีสเทอร์น	พาวเวอร	์กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)  

ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

ผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบัญชีที่สำาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกันของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบ

บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบร

รณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

เร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน

สำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ

ขา้พเจ้า ซึง่ไดร้วมความรับผิดชอบทีเ่กีย่วกบัเร่ืองเหล่านีด้ว้ย การปฏบิตังิานของขา้พเจ้าไดร้วมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพ่ือตอบสนอง

ต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้

รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำาคัญยิ่งรายการหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากจำานวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบ

โดยตรงตอ่ผลกำาไรขาดทนุประจำาปขีองบริษัทฯ ประกอบกบับริษัทฯมลูีกคา้จำานวนมากรายซึง่มเีง่ือนไขทางการคา้ทีแ่ตกตา่งกนัออกไป ดงันัน้  

จึงมีความเส่ียงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้จากการขาย 

ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่ารายได้จากการขายสินค้าถูกรับรู้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษัทฯโดยการทำาความเขา้ใจและประเมนิประสิทธภิาพของระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงจร

รายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออก

ให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่

อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

การประมาณการมลูคา่สุทธทิีค่าดว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามทีเ่ปดิเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 9 จำาเปน็ตอ้งอาศยัดลุยพินจิ

ของฝา่ยบริหารคอ่นขา้งมาก ประกอบกบัสินคา้คงเหลือของบริษัทฯเปน็สินคา้ประเภทเทคโนโลยรีะดบัสูงซึง่โดยทัว่ไปจะล้าสมยัเร็วกวา่สินคา้

ประเภทอื่น ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ขา้พเจ้าไดป้ระเมนิและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิคา่เผือ่การลดลงของมลูคา่สินคา้คงเหลือโดยการ

สอบถามผู้รับผิดชอบทีเ่กีย่วขอ้ง ทำาความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏบิตัติามการควบคมุทีบ่ริษัทฯออกแบบไว ้และไดป้ระเมนิ

วิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยทำาความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการ

พิจารณาคา่เผือ่การลดลงของมลูคา่สินคา้คงเหลือ รวมถงึสอบทานความสม่ำาเสมอในการใชเ้กณฑด์งักล่าว และวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบขอ้มลูอายุ

ของสินคา้คงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือเพ่ือระบถุงึกลุ่มสินคา้ทีม่ขีอ้บง่ช้ีว่ามกีารหมนุเวียนทีช้่ากว่าปกต ินอกจากนี ้ขา้พเจ้าได้

วเิคราะหเ์ปรียบเทยีบจำานวนเงินสุทธทิีก่จิการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลังวนัทีใ่นงบการเงินกบัราคาทนุของสินคา้คงเหลือแตล่ะกลุ่มสินคา้

การด้อยค่าของค่าความนิยม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของค่าความนิยมเป็นจำานวน 443 ล้านบาท ข้าพเจ้าให้ความสำาคัญเรื่องการพิจารณา

การดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมดงักล่าว เนือ่งจากการประเมนิการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมถอืเปน็ประมาณการทางบญัชทีีส่ำาคญัทีฝ่่ายบริหารตอ้ง

ใชด้ลุยพินจิอยา่งมากโดยเฉพาะในการระบหุนว่ยสินทรัพยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีก่จิการคาดว่าจะ

ได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำาหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าความนิยม

สำาหรับการตรวจสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิม ขา้พเจ้าไดป้ระเมนิการกำาหนดหนว่ยสินทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิ   เงินสด รวมถงึทำาความเขา้ใจ

และทดสอบขอ้สมมตทิีส่ำาคญัทีฝ่า่ยบริหารเลือกใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดทีค่าดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากกลุ่มสินทรพัยด์งักล่าวและ

อตัราคดิลดทีใ่ช ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งและวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบกบัแหล่งขอ้มลูตา่งๆของกลุ่มบริษัทและของอตุสาหกรรม

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน 

ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ 

ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงินคอื การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มลูอืน่นัน้มคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสำาคญักบั

งบการเงินหรือกบัความรูท้ีไ่ดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจ้าหรือไม ่หรือปรากฏวา่ขอ้มลูอืน่แสดงขดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคญัหรือไม ่

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจำาปีของกลุม่บรษิทัตามที่กลา่วขา้งต้นแลว้ และหากสรปุได้วา่มกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระ

สำาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนนิงานตอ่เนือ่ง การเปดิเผยเร่ืองทีเ่กีย่วกบั

การดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่

จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ

เท็จจรงิอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรอืข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจา้

อยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวม

กันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ 

และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

 ระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 

ข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอ่ความเส่ียงเหล่านัน้ และไดห้ลักฐานการสอบบญัชทีีเ่พียงพอ

และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผล 

มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร 

หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อ

ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้อง

ให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่

เพียงพอ ขา้พเจ้าจะแสดงความเหน็ทีเ่ปล่ียนแปลงไป ขอ้สรปุของขา้พเจ้าขึน้อยูก่บัหลักฐานการสอบบญัชทีีไ่ดรั้บจนถงึวนัทีใ่นรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้

 ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงิน

แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายใน

กลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจ

สอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ขา้พเจ้าไดส่ื้อสารกบัผู้มหีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลในเร่ืองตา่งๆซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นียั

สำาคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นียัสำาคญัในระบบการควบคมุภายในหากขา้พเจ้าไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจ้า

ขา้พเจ้าไดใ้หค้ำารับรองแกผู่ม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลวา่ขา้พเจ้าไดป้ฏบิตัติามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเปน็อสิระและไดส่ื้อสาร

กบัผู้มหีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลเกีย่วกบัความสัมพันธท์ัง้หมดตลอดจนเร่ืองอืน่ซึง่ขา้พเจ้าเชือ่วา่มเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบ

ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองทัง้หลายทีส่ื่อสารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูล ขา้พเจ้าไดพิ้จารณาเร่ืองตา่ง ๆ  ทีม่นียัสำาคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด

ปจัจบุนัและกำาหนดเปน็เร่ืองสำาคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าไดอ้ธบิายเร่ืองเหล่านีไ้วใ้นรายงานของผูส้อบบญัช ีเวน้แตก่ฎหมายหรือขอ้บงัคบั

ห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน

ของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้

เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

ปรีชา อรุณนารา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

กรุงเทพฯ: 15 กุมภาพันธ์ 2565

38 วันที่ 5-8  เมษายน พ.ศ. 2561

  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

(กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปี ส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลค

โทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับ

ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท 

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเปน็อิสระจากกลุ่มบริษัทตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม

ข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ

การเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน

รายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเร่ืองเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่

ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผล

ของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับเร่ืองเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถอืเปน็รายการบญัชทีีส่ำาคญัยิง่รายการหนึง่ของบริษัทฯ เนือ่งจากจำานวนรายไดท้ีบ่นัทกึในบญัชจีะส่งผลก

ระทบโดยตรงต่อผลกำาไรขาดทุนประจำาปีของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯมีลูกค้าจำานวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่าง

กันออกไป ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญเป็นพิเศษ

กับการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ ทั้งนี้เพ่ือให้แน่ใจว่ารายได้จากการขายสินค้าถูกรับรู้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการทำาความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่

เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบ

ทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จาก

การขายเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 จำาเป็นต้อง

อาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก ประกอบกับสินค้าคงเหลือของบริษัทฯเป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งโดย

ทั่วไปจะล้าสมัยเร็วกว่าสินค้าประเภทอื่น ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคง

เหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ

ออกแบบไว้ และได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคง

เหลือโดยทำาความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำาเสมอในการ

ใช้เกณฑ์ดังกล่าว และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอายุของสินค้าคงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินค้าคงเหลือเพ่ือระบุถึงกลุ่ม

สินค้าที่มีข้อบ่งช้ีว่ามีการหมุนเวียนที่ช้ากว่าปกติ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบจำานวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจาก                                       

การขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า

การด้อยค่าของค่าความนิยมและสิทธิบัตร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของค่าความนิยมและสิทธิบัตรเป็นจำานวน 438 ล้านบาท และ 

316 ล้านบาท ตามลำาดับ ข้าพเจ้าให้ความสำาคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมและสิทธิบัตรดังกล่าว เนื่องจาก

การประเมนิการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมและสิทธบิตัรถอืเปน็ประมาณการทางบญัชทีีส่ำาคญัทีฝ่า่ยบริหารตอ้งใชด้ลุยพินจิอยา่งมาก

โดยเฉพาะในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจาก

กลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำาหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าความนิยมและสิทธิบัตร

สำาหรับการตรวจสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมและสิทธิบัตร ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำาหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

รวมถงึทำาความเขา้ใจและทดสอบขอ้สมมตทิีส่ำาคญัทีฝ่่ายบริหารเลือกใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดทีค่าดวา่จะไดรั้บในอนาคต

จากกลุ่มสินทรัพยด์งักล่าวและอตัราคดิลดทีใ่ช้ โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งและวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบกบัแหล่งขอ้มลู

ต่างๆของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นรายงานนัน้) ซึง่คาดว่าจะถกูจัดเตรียมใหก้บัขา้พเจ้าภายหลังวันทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบ

ใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มี

สาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเปน็สาระสำาคญั ขา้พเจ้าจะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้ม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลทราบเพ่ือใหม้กีารดำาเนนิการแกไ้ขทีเ่หมาะสมตอ่ไป  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนนิงานตอ่เนือ่ง การเปดิเผยเร่ือง

ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้

บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถปุระสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม

ความเหน็ของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสูงแตไ่มไ่ดเ้ปน็การรับประกนัวา่การปฏบิตังิาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ข้อมลูทีข่ดั

ตอ่ขอ้เทจ็จริงอาจเกดิจากการทจุรติหรือขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระสำาคญัเมือ่คาดการณ์อยา่งสมเหตสุมผลไดว้า่รายการทีข่ดัตอ่

ขอ้เทจ็จริงแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมผีลตอ่การตดัสินใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจา้ใชด้ลุยพินจิและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอด

การตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
 ระบแุละประเมนิความเส่ียงทีอ่าจมกีารแสดงขอ้มลูทีขั่ดตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคญัในงบการเงิน ไมว่่าจะเกดิจากการทจุริต

หรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิีการตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหลา่นัน้ และได้หลกัฐานการสอบ

บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้

ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย

อยา่งมนียัสำาคญัตอ่ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งหรือไม ่หากขา้พเจ้าไดข้อ้สรุปวา่มคีวามไมแ่นน่อนที่

มสีาระสำาคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจ้าถงึการเปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในงบการเงิน 

หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลัก

ฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจ้า อยา่งไรกต็าม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต

อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้
 ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า

งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 
 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอยา่งเพียงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงินของกจิการหรอืของกจิกรรมทางธรุกจิ

ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเร่ืองต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 

ประเดน็ทีม่นียัสำาคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพรอ่งทีม่นียัสำาคญัในระบบการควบคมุภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่ง

การตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ

และได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคล

ภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเปน็อสิระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้่าพเจา้ใชเ้พ่ือปอ้งกนัไมใ่หข้้าพเจ้าขาดความเปน็อสิระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการ

เงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่

กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่

ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

ณรงค์ พันตาวงษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2562

14 วันที่ 15-17  กันยายน พ.ศ. 2560

  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบ

ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ

งบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และ

ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกันของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจ้าไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรับผิดชอบของขา้พเจ้าไดก้ล่าวไวใ้นวรรค ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชตีอ่

การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจ้ามคีวามเปน็อสิระจากกลุ่มบริษัทตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีี่

กำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กำาหนดดา้นจรรยาบรรณอืน่ๆตามทีร่ะบใุน

ขอ้กำาหนดนัน้ดว้ย ขา้พเจ้าเชือ่วา่หลักฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ปน็เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ขา้พเจ้าขอใหสั้งเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินที ่29.3.1 เกีย่วกบัการทีบ่ริษัทฯไดรั้บหนงัสือประเมนิภาษีเงินไดน้ติบิคุคลสำาหรับป ี2540 ถงึป ี

2550 จากกรมสรรพากร กรณีการประเมินภาษีของปี 2540 จนถึงปี 2547 นั้น ศาลฎีกาได้มีคำาพิพากษาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 และ

วันที่ 23 มกราคม 2561 ให้บริษัทฯชำาระภาษีเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 1,135 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) ให้กับกรมสรรพากร ด้วย

เหตุนี้บริษัทฯจึงได้บันทึกภาษีเงินได้ตามคำาพิพากษาดังกล่าวพร้อมกับภาษีเงินได้ที่อาจเกิดขึ้นจากการประเมินภาษีของปี 2548 จนถึงปี 2550 

ด้วย เป็นจำานวนรวมทั้งสิ้น 1,259 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ข้าพเจ้า

มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสำาคญัในการตรวจสอบคอืเร่ืองตา่งๆ ทีม่นียัสำาคญัทีสุ่ดตามดลุยพินจิเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับ

งวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ 

ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของ

ข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนอง

ต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้

รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถอืเปน็รายการบญัชทีีส่ำาคญัยิง่รายการหนึง่ของบริษัทฯ เนือ่งจากจำานวนรายไดท้ีบ่นัทกึในบญัชจีะส่งผลกระทบโดยตรง

ตอ่ผลกำาไรขาดทนุประจำาปขีองบริษัทฯ ประกอบกบับริษัทฯมลูีกคา้จำานวนมากรายซึง่มเีง่ือนไขทางการคา้ทีแ่ตกตา่งกนัออกไป ดงันัน้ จงึมคีวาม

เส่ียงเกีย่วกบัมลูคา่และระยะเวลาในการรับรู้รายได ้ดว้ยเหตนุีข้า้พเจา้จึงใหค้วามสำาคญัเปน็พิเศษกบัการรับรูร้ายไดจ้ากการขายของบรษัิทฯ ทัง้นี้

เพื่อให้แน่ใจว่ารายได้จากการขายสินค้าถูกรับรู้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษัทฯโดยการทำาความเขา้ใจและประเมนิประสิทธภิาพของระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงจร

รายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกให้

แก่ลูกค้าภายหลังวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี และทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพ่ือตรวจสอบความผิดปกติที่อาจ

เกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

การประมาณการมลูคา่สุทธทิีค่าดว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามทีเ่ปดิเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 9 จำาเปน็ตอ้งอาศยัดลุยพินจิ

ของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก ประกอบกับสินค้าคงเหลือของบริษัทฯเป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งโดยทั่วไปจะล้าสมัยเร็วกว่าสินค้า

ประเภทอื่น ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดย

การสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ และได้

ประเมนิวิธกีารและขอ้สมมตทิีฝ่า่ยบริหารของบริษัทฯใชใ้นการพิจารณาคา่เผือ่การลดลงของมลูคา่สินคา้คงเหลือโดยทำาความเขา้ใจเกณฑท์ีใ่ชใ้น

การพิจารณาคา่เผือ่การลดลงของมลูคา่สินคา้คงเหลือ รวมถงึสอบทานความสม่ำาเสมอในการใชเ้กณฑด์งักล่าว และวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบขอ้มลู

อายขุองสินคา้คงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือเพ่ือระบถุงึกลุ่มสินคา้ทีม่ขีอ้บง่ชีว้า่มกีารหมนุเวยีนทีช่า้กวา่ปกต ินอกจากนี ้ขา้พเจ้า

ไดว้เิคราะหเ์ปรียบเทยีบจำานวนเงินสุทธทิีก่จิการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลังวนัทีใ่นงบการเงินกบัราคาทนุของสนิคา้คงเหลือแตล่ะกลุ่มสินคา้

การด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมยีอดคงเหลือของคา่ความนยิมในการรวมกจิการและสิทธบิตัรเปน็จำานวน 415 ล้านบาท และ 

372 ล้านบาท ตามลำาดบั ขา้พเจ้าใหค้วามสำาคญัเร่ืองการพิจารณาการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมในการรวมกจิการและสิทธบิตัรดงักล่าว เนือ่งจาก

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตรถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ

อย่างมากโดยเฉพาะในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่ม

สินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำาหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร

สำาหรับการตรวจสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำาหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงินสด รวมถึงทำาความเข้าใจและทดสอบข้อสมมติที่สำาคัญที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

จากกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวและอัตราคิดลดที่ใช้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่างๆของ

กลุ่มบริษัทฯและของอุตสาหกรรม

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้

สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ 

ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับ

งบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจำาปขีองกลุ่มบริษัทตามทีก่ล่าวขา้งตน้แล้ว และหากสรุปไดว่้ามกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคญั 

ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารมีหนา้ที่รบัผดิชอบในการจดัทำาและนำาเสนองบการเงนิเหลา่นี้โดยถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบ

เกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู้่บรหิารพิจารณาวา่จำาเปน็เพ่ือใหส้ามารถจัดทำางบการเงินทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอันเปน็สาระ

สำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงนิ ผู้บรหิารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรือ่งที่เกี่ยวกับการ

ดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิก

กลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย 

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ

สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

และถอืวา่มสีาระสำาคญัเมือ่คาดการณอ์ยา่งสมเหตสุมผลไดว้า่รายการทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมผีลตอ่การตดัสิน

ใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจ

สอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

   ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ 

   ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ 

   และเหมาะสมเพ่ือเปน็เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า ความเส่ียงทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคญัซึง่เปน็ผลมา 

   จากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร 

   หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

   ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์  

   แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

   ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 

   ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา

   สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญช ี

   ที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความ 

   สามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ 

   ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่ 

   เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน 

   ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้า อยา่งไรกต็าม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเปน็เหตใุหก้ลุ่มบริษัทตอ้งหยดุการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งได้

   ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงิน 

   แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

   รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายใน 

   กลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจ 

   สอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลในเร่ืองตา่งๆซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว้ ประเดน็ทีม่นียั

สำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสาร

กับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ

ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองทั้งหลายที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด

ปัจจุบันและกำาหนดเป็นเร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ

ห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงาน

ของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย

สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

ณรงค์ พันตาวงษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2561

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 25605

งบแสดงฐานะการเงิน    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559    
   (หน่วย: บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   19,685,363,416   20,487,951,634   12,184,017,823   12,912,492,655 
เงินลงทุนชั่วคราว   431,366,380   -   -   - 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7   10,696,536,754   9,815,396,646   8,982,015,612   7,147,857,400 
สินค้าคงเหลือ 8   7,296,775,898   6,141,318,226   4,448,579,319   3,665,518,299 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9   818,347,036   846,584,369   132,146,295   141,668,778 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   38,928,389,484   37,291,250,875   25,746,759,049   23,867,537,132 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน   54,729,708   72,705,137   -   - 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย  10   -   -   11,573,120,772   11,480,274,783 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  11   211,356,198   230,209,976   -   - 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  12   5,965,729,101   4,941,919,805   3,452,699,568   2,767,655,068 
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ   306,757,971   306,757,971   -   - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  13   487,017,028   558,565,250   2,723,926   5,522,265 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21   299,128,028   292,932,000   -   - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   66,158,068   68,536,021   1,319,327   1,363,044 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   7,390,876,102   6,471,626,160   15,029,863,593   14,254,815,160 
รวมสินทรัพย์   46,319,265,586   43,762,877,035   40,776,622,642   38,122,352,292 
     
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี้สินหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   321,099,118   189,930,764   -   - 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 14   11,349,105,922   10,272,575,658   8,207,849,863   7,122,841,283 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   77,130,958   130,969,052   433,800   5,324,806 
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 17   94,183,510   155,713,446   -   - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15   560,553,798   521,408,389   131,828,567   109,121,176 
รวมหนี้สินหมุนเวียน   12,402,073,306   11,270,597,309   8,340,112,230   7,237,287,265 
หนี้สินไม่หมุนเวียน     
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21   82,416,793   69,198,718   -   - 
สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16   1,458,713,064   1,449,154,812   259,426,435   262,635,979 
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 17   473,815,793   404,737,572   265,109,340   234,754,362 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   11,156,453   11,425,036   1,145,222   1,115,402 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   2,026,102,103   1,934,516,138   525,680,997   498,505,743 
รวมหนี้สิน   14,428,175,409   13,205,113,447   8,865,793,227   7,735,793,008 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทุนเรือนหุ้น     
   ทุนจดทะเบียน     
      หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000 
   ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว     
      หุ้นสามัญ 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500 
กำาไรสะสม     
   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 18   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000 
   ยังไม่ได้จัดสรร   30,705,031,836   29,091,127,321   29,045,635,301   27,521,365,170 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   (1,679,135,773)  (1,398,557,847)  -   - 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   31,891,090,177   30,557,763,588   31,910,829,415   30,386,559,284 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   31,891,090,177   30,557,763,588   31,910,829,415   30,386,559,284 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   46,319,265,586   43,762,877,035   40,776,622,642   38,122,352,292 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559     
      (หน่วย: บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กำาไรขาดทุน:     
รายได้     
รายได้จากการขายและบริการ   46,887,261,042   46,938,249,622   33,856,257,882   31,823,975,698 
รายได้อื่น     
   ดอกเบี้ยรับ   197,443,546   224,168,140   172,198,985   194,719,500 
   กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน   183,014,793   412,118,347   249,980,271   750,116,636 
   อื่น ๆ   384,037,205   418,728,576   168,578,798   158,470,495 
รวมรายได้   47,651,756,586   47,993,264,685   34,447,015,936   32,927,282,329 
ค่าใช้จ่าย     
ต้นทุนขายและบริการ   34,471,471,186   34,127,201,544   24,389,468,897   22,753,427,047 
ค่าใช้จ่ายในการขาย   3,104,092,018   2,936,637,114   1,302,084,085   1,165,693,244 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   1,691,402,709   1,668,835,393   869,398,676   859,678,331 
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา   2,523,525,436   1,993,943,175   2,469,515,024   1,793,141,561 
ค่าใช้จ่ายอื่น   129,872,774   238,616,130   32,892,724   32,927,147 
รวมค่าใช้จ่าย   41,920,364,123   40,965,233,356   29,063,359,406   26,604,867,330 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   5,731,392,463   7,028,031,329   5,383,656,530   6,322,414,999 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (45,160,564)  (39,382,969)  -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   5,686,231,899   6,988,648,360   5,383,656,530   6,322,414,999 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21   (169,941,530)  (274,833,130)  (12,885,157)  (19,296,768)
กำาไรสำาหรับปี   5,516,290,369   6,713,815,230   5,370,771,373   6,303,118,231 
     
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง     
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน     
   ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้   (280,577,926)  560,461,612   -   - 
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ     
   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้   (280,577,926)  560,461,612   -   - 
     
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง     
ผลกำาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ     
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้   (35,502,851)  (140,569,020)  20,381,761   - 
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ     
   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้   (35,502,851)  (140,569,020)  20,381,761   - 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี   (316,080,777)  419,892,592   20,381,761   - 
     
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   5,200,209,592   7,133,707,822   5,391,153,134   6,303,118,231 
     
การแบ่งปันกำาไร     
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5,516,290,369   6,713,815,230   5,370,771,373   6,303,118,231 
     
การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5,200,209,592   7,133,707,822   5,391,153,134   6,303,118,231 
     
กำาไรต่อหุ้น     
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน     
   กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   4.42   5.38   4.31   5.05 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และได้ตรวจ
สอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรับผดิชอบของข้าพเจ้าไดก้ล่าวไว้ในส่วนของความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเปน็อสิระจากกลุ่มบริษัทตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชทีีก่ำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจ้าไดป้ฏบิตัติามข้อกำาหนดดา้นจรรยาบรรณอืน่  ๆ
ตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 25.3.1 เกี่ยวกับการที่บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 2540 ถึงปี 2549 และหนังสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสำาหรับปี 2548 และปี 2549 จากกรมสรรพากร ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญอย่างยิ่งตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจ
สอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำาคัญยิ่งรายการหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากจำานวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำาไรขาดทุนประจำาปีของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯมีลูกค้าจำานวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อ
ให้แน่ใจว่ารายได้จากการขายสินค้าถูกรับรู้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการทำาความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบ การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของ
รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 จำาเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก ประกอบกับสินค้าคงเหลือของบริษัทฯเป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งโดยทั่วไปจะล้าสมัยเร็วกว่าสินค้าประเภทอื่น ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ และได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยทำาความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำาเสมอในการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอายุของสินค้าคงเหลือและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนที่ช้ากว่าปกติ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบจำานวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า
การด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร เป็นจำานวน 307 ล้านบาท และ 467 ล้านบาท ตามลำาดับ ข้าพเจ้าให้ความสำาคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตรดังกล่าว เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตรถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่าง
มากโดยเฉพาะในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำาหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่า ค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร 
สำาหรับการตรวจสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมในการรวมกจิการและสิทธบิตัร ขา้พเจ้าไดป้ระเมนิการกำาหนดหนว่ยสินทรัพยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงินสด รวมถงึทำาความเขา้ใจและทดสอบขอ้สมมตทิีส่ำาคญัทีฝ่่ายบริหารเลือกใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดทีค่าดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพยด์งักล่าวและอตัราคดิลดทีใ่ช ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งและวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัแหล่งขอ้มลูตา่งๆของกลุ่มบริษัทฯและของอตุสาหกรรม
ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป  
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของ กลุ่มบริษัท 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้
สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายณรงค์ พันตาวงษ์

ณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพันธ์ 2560

	 	 	 	 	 			วันที่	2	เมษายน	2558

เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	เดลต้า	อีเลคโทรนิคส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

เรื่อง		 ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำาปี	2557

	 บริษัท	เดลต้า	อีเลคโทรนิคส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทุกท่านทราบว่า	 เมื่อวันที่	 30	มีนาคม	2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2558	ของ 

บรษิทัฯ	ไดม้มีตอินมัุตใิห้จา่ยเงินปนัผลประจำาป	ี2557	ในอัตราหุ้นละ	3.00	บาท	(สามบาท

ถ้วน)	โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	9	เมษายน	2558

	 จึงประกาศมาเพื่อทราบ

	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

        _____________

	 	 	 			 													(นายอนุสรณ์	มุทราอิศ)

										 	 	 	 	 								กรรมการ		

69วันที่ 8 - 10 เมษายน พ.ศ. 2559

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558       

               (หน่วย: บาท)

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557

   (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   20,487,951,634   17,931,328,537   14,952,792,676   12,912,492,655   11,743,380,445   9,591,930,469 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 8   9,654,189,115   8,370,664,573   8,254,122,092   6,990,967,425   6,020,276,866   6,746,880,946 

สินค้าคงเหลือ 9   6,141,318,226   5,320,242,109   5,949,113,623   3,665,518,299   3,309,755,144   3,256,401,843 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 10   866,113,820   669,140,654   1,018,139,761   141,668,778   96,451,186   112,778,133 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   37,149,572,795   32,291,375,873   30,174,168,152   23,710,647,157   21,169,863,641   19,707,991,391 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน   72,705,137   76,768,513   120,848,044   -   -   - 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม   -   -   194,473,062   -   -   - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  11   -   -   -   11,480,274,783   10,750,923,813   10,750,923,813 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  12   230,209,976   245,195,459   288,798,962   -   -   - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  13   4,941,919,805   4,361,266,659   4,766,816,498   2,767,655,068   2,341,437,975   2,481,023,474 

ค่าความนิยมในการรวมกิจการ   306,757,971   306,757,971   306,757,971   -   -   - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน  14   558,565,250   582,985,117   644,380,376   5,522,265   8,400,558   20,472,227 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15   292,932,000   317,361,693   317,783,012   -   -   - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน   49,006,570   60,101,306   50,668,632   1,363,044   2,572,821   4,218,143 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   6,452,096,709   5,950,436,718   6,690,526,557   14,254,815,160   13,103,335,167   13,256,637,657 

รวมสินทรัพย์   43,601,669,504   38,241,812,591   36,864,694,709   37,965,462,317   34,273,198,808   32,964,629,048 

      

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หน้ีสินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  189,930,764   249,599,588   666,699,774   -   -   - 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 16   10,111,368,127   8,654,912,177   8,969,013,539   6,965,951,308   5,940,736,822   6,559,907,294 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   130,969,052   40,397,071   51,139,622   5,324,806   1,927,104   - 

ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 19   155,713,446   139,169,177   246,676,167   -   -   - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17   521,408,389   302,195,684   386,643,627   109,121,176   100,586,646   120,479,907 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน   11,109,389,778   9,386,273,697   10,320,172,729   7,080,397,290   6,043,250,572   6,680,387,201 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15   69,198,718   56,923,119   35,924,606   -   -   - 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18   1,449,154,812   1,334,217,020   1,254,560,628   262,635,979   227,549,377   210,332,466 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 19   404,737,572   285,323,629   189,983,408   234,754,362   175,622,564   68,081,288 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน   11,425,036   12,874,518   7,381,448   1,115,402   1,190,400   1,050,000 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน   1,934,516,138   1,689,338,286   1,487,850,090   498,505,743   404,362,341   279,463,754 

รวมหน้ีสิน   13,043,905,916   11,075,611,983   11,808,022,819   7,578,903,033   6,447,612,913   6,959,850,955 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

   ทุนจดทะเบียน       

      หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000 

   ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว       

      หุ้นสามัญ 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500 

กำาไรสะสม       

   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 20   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000 

   ยังไม่ได้จัดสรร   29,091,127,321   26,260,025,953   23,829,342,269   27,521,365,170   24,960,391,781   23,139,583,979 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น   (1,398,557,847)  (1,959,019,459)  (1,637,864,493)  -   -   - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   30,557,763,588   27,166,200,608   25,056,671,890   30,386,559,284   27,825,585,895   26,004,778,093 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   30,557,763,588   27,166,200,608   25,056,671,890   30,386,559,284   27,825,585,895   26,004,778,093 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   43,601,669,504   38,241,812,591   36,864,694,709   37,965,462,317   34,273,198,808   32,964,629,048 

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558    
    (หน่วย: บาท)
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 หมายเหตุ 2558  2557 2558 2557
        (ปรับปรุงใหม่)     (ปรับปรุงใหม่)
กำาไรขาดทุน:    
รายได้    
รายได้จากการขายและบริการ   46,938,249,622   44,071,356,302   31,823,975,698   30,047,023,925 
รายได้อ่ืน    
   ดอกเบ้ียรับ   224,168,140   210,104,957   194,719,500   182,368,782 
   กำาไรจากอัตราแลกเปล่ียน   412,118,347   231,121,051   750,116,636   224,178,930 
   กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -   2,718,142   -   - 
   กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม   -   192,326,393   -   - 
   อ่ืน ๆ   418,728,576   370,077,900   158,470,495   194,197,132 
รวมรายได้   47,993,264,685   45,077,704,745   32,927,282,329   30,647,768,769 
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขายและบริการ   34,127,201,544   32,283,939,263   22,753,427,047   21,507,905,261 
ค่าใช้จ่ายในการขาย   2,936,637,114   2,713,657,515   927,050,380   860,755,891 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   1,668,835,393   1,721,646,233   1,098,321,195   1,094,072,477 
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา   1,993,943,175   1,945,287,958   1,793,141,561   1,797,566,056 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน   238,616,130   314,938,152   32,927,147   194,039,923 
รวมค่าใช้จ่าย   40,965,233,356   38,979,469,121   26,604,867,330   25,454,339,608 
กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     
  ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   7,028,031,329   6,098,235,624   6,322,414,999   5,193,429,161 
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม    -   2,225,972   -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   7,028,031,329   6,100,461,596   6,322,414,999   5,193,429,161 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (39,382,969)  (72,687,637)  -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  6,988,648,360   6,027,773,959   6,322,414,999   5,193,429,161 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  15  (274,833,130)  (84,705,471)  (19,296,768)  (4,691,001)
กำาไรสำาหรับปี   6,713,815,230   5,943,068,488   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:    
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง    
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน    
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้   560,461,612   (321,154,966)  -   - 
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   560,461,612   (321,154,966)  -   - 
    
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง    
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   (140,569,020)  (144,454,446)  -   - 
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   (140,569,020)  (144,454,446)  -   - 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปี   419,892,592   (465,609,412)  -   - 
    
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   7,133,707,822   5,477,459,076   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
การแบ่งปันกำาไร    
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   6,713,815,230   5,943,068,488   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   7,133,707,822   5,477,459,076   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
กำาไรต่อหุ้น    
กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน    
   กำาไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5.38   4.76   5.05   4.16 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2558 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้
บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกำาหนดให้
ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ใน
การประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทำาข้ึนโดยผู้บริหาร รวมท้ังการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า
เช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท เดลต้า อีเลคโทร
นิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 26.3.1 เก่ียวกับการท่ีบริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 2540 ถึง 2548 และหนังสือประเมินภาษี
ธุรกิจเฉพาะสำาหรับปี 2548 จากกรมสรรพากร
ท้ังน้ี ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อย่างใด

ณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ : 18 กุมภาพันธ์ 2559

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 25605

งบแสดงฐานะการเงิน    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559    
   (หน่วย: บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   19,685,363,416   20,487,951,634   12,184,017,823   12,912,492,655 
เงินลงทุนชั่วคราว   431,366,380   -   -   - 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7   10,696,536,754   9,815,396,646   8,982,015,612   7,147,857,400 
สินค้าคงเหลือ 8   7,296,775,898   6,141,318,226   4,448,579,319   3,665,518,299 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9   818,347,036   846,584,369   132,146,295   141,668,778 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   38,928,389,484   37,291,250,875   25,746,759,049   23,867,537,132 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน   54,729,708   72,705,137   -   - 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย  10   -   -   11,573,120,772   11,480,274,783 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  11   211,356,198   230,209,976   -   - 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  12   5,965,729,101   4,941,919,805   3,452,699,568   2,767,655,068 
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ   306,757,971   306,757,971   -   - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  13   487,017,028   558,565,250   2,723,926   5,522,265 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21   299,128,028   292,932,000   -   - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   66,158,068   68,536,021   1,319,327   1,363,044 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   7,390,876,102   6,471,626,160   15,029,863,593   14,254,815,160 
รวมสินทรัพย์   46,319,265,586   43,762,877,035   40,776,622,642   38,122,352,292 
     
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี้สินหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   321,099,118   189,930,764   -   - 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 14   11,349,105,922   10,272,575,658   8,207,849,863   7,122,841,283 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   77,130,958   130,969,052   433,800   5,324,806 
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 17   94,183,510   155,713,446   -   - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15   560,553,798   521,408,389   131,828,567   109,121,176 
รวมหนี้สินหมุนเวียน   12,402,073,306   11,270,597,309   8,340,112,230   7,237,287,265 
หนี้สินไม่หมุนเวียน     
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21   82,416,793   69,198,718   -   - 
สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16   1,458,713,064   1,449,154,812   259,426,435   262,635,979 
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 17   473,815,793   404,737,572   265,109,340   234,754,362 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   11,156,453   11,425,036   1,145,222   1,115,402 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   2,026,102,103   1,934,516,138   525,680,997   498,505,743 
รวมหนี้สิน   14,428,175,409   13,205,113,447   8,865,793,227   7,735,793,008 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทุนเรือนหุ้น     
   ทุนจดทะเบียน     
      หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000 
   ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว     
      หุ้นสามัญ 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500 
กำาไรสะสม     
   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 18   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000 
   ยังไม่ได้จัดสรร   30,705,031,836   29,091,127,321   29,045,635,301   27,521,365,170 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   (1,679,135,773)  (1,398,557,847)  -   - 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   31,891,090,177   30,557,763,588   31,910,829,415   30,386,559,284 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   31,891,090,177   30,557,763,588   31,910,829,415   30,386,559,284 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   46,319,265,586   43,762,877,035   40,776,622,642   38,122,352,292 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559     
      (หน่วย: บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กำาไรขาดทุน:     
รายได้     
รายได้จากการขายและบริการ   46,887,261,042   46,938,249,622   33,856,257,882   31,823,975,698 
รายได้อื่น     
   ดอกเบี้ยรับ   197,443,546   224,168,140   172,198,985   194,719,500 
   กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน   183,014,793   412,118,347   249,980,271   750,116,636 
   อื่น ๆ   384,037,205   418,728,576   168,578,798   158,470,495 
รวมรายได้   47,651,756,586   47,993,264,685   34,447,015,936   32,927,282,329 
ค่าใช้จ่าย     
ต้นทุนขายและบริการ   34,471,471,186   34,127,201,544   24,389,468,897   22,753,427,047 
ค่าใช้จ่ายในการขาย   3,104,092,018   2,936,637,114   1,302,084,085   1,165,693,244 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   1,691,402,709   1,668,835,393   869,398,676   859,678,331 
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา   2,523,525,436   1,993,943,175   2,469,515,024   1,793,141,561 
ค่าใช้จ่ายอื่น   129,872,774   238,616,130   32,892,724   32,927,147 
รวมค่าใช้จ่าย   41,920,364,123   40,965,233,356   29,063,359,406   26,604,867,330 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   5,731,392,463   7,028,031,329   5,383,656,530   6,322,414,999 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (45,160,564)  (39,382,969)  -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   5,686,231,899   6,988,648,360   5,383,656,530   6,322,414,999 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21   (169,941,530)  (274,833,130)  (12,885,157)  (19,296,768)
กำาไรสำาหรับปี   5,516,290,369   6,713,815,230   5,370,771,373   6,303,118,231 
     
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง     
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน     
   ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้   (280,577,926)  560,461,612   -   - 
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ     
   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้   (280,577,926)  560,461,612   -   - 
     
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง     
ผลกำาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ     
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้   (35,502,851)  (140,569,020)  20,381,761   - 
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ     
   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้   (35,502,851)  (140,569,020)  20,381,761   - 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี   (316,080,777)  419,892,592   20,381,761   - 
     
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   5,200,209,592   7,133,707,822   5,391,153,134   6,303,118,231 
     
การแบ่งปันกำาไร     
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5,516,290,369   6,713,815,230   5,370,771,373   6,303,118,231 
     
การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5,200,209,592   7,133,707,822   5,391,153,134   6,303,118,231 
     
กำาไรต่อหุ้น     
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน     
   กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   4.42   5.38   4.31   5.05 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และได้ตรวจ
สอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจ้าไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรับผดิชอบของขา้พเจ้าไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเปน็อสิระจากกลุ่มบริษัทตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชทีีก่ำาหนดโดยสภาวิชาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจ้าไดป้ฏบิตัติามข้อกำาหนดดา้นจรรยาบรรณอืน่  ๆ
ตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 25.3.1 เกี่ยวกับการที่บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 2540 ถึงปี 2549 และหนังสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสำาหรับปี 2548 และปี 2549 จากกรมสรรพากร ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญอย่างยิ่งตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจ
สอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำาคัญยิ่งรายการหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากจำานวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำาไรขาดทุนประจำาปีของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯมีลูกค้าจำานวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อ
ให้แน่ใจว่ารายได้จากการขายสินค้าถูกรับรู้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการทำาความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบ การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของ
รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 จำาเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก ประกอบกับสินค้าคงเหลือของบริษัทฯเป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งโดยทั่วไปจะล้าสมัยเร็วกว่าสินค้าประเภทอื่น ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ และได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยทำาความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำาเสมอในการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอายุของสินค้าคงเหลือและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนที่ช้ากว่าปกติ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบจำานวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า
การด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร เป็นจำานวน 307 ล้านบาท และ 467 ล้านบาท ตามลำาดับ ข้าพเจ้าให้ความสำาคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตรดังกล่าว เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตรถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่าง
มากโดยเฉพาะในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำาหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่า ค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร 
สำาหรับการตรวจสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมในการรวมกจิการและสิทธบิตัร ขา้พเจ้าไดป้ระเมนิการกำาหนดหนว่ยสินทรัพยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงินสด รวมถงึทำาความเขา้ใจและทดสอบขอ้สมมตทิีส่ำาคญัทีฝ่่ายบริหารเลือกใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดทีค่าดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพยด์งักล่าวและอตัราคดิลดทีใ่ช ้โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบทีเ่กีย่วขอ้งและวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบกบัแหล่งขอ้มลูตา่งๆของกลุ่มบริษัทฯและของอตุสาหกรรม
ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป  
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของ กลุ่มบริษัท 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้
สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายณรงค์ พันตาวงษ์

ณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพันธ์ 2560

	 	 	 	 	 			วันที่	2	เมษายน	2558

เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	เดลต้า	อีเลคโทรนิคส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

เรื่อง		 ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำาปี	2557

	 บริษัท	เดลต้า	อีเลคโทรนิคส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทุกท่านทราบว่า	 เมื่อวันที่	 30	มีนาคม	2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2558	ของ 

บริษัทฯ	ไดมี้มตอินมุตัใิห้จา่ยเงนิปนัผลประจำาป	ี2557	ในอตัราหุ้นละ	3.00	บาท	(สามบาท

ถ้วน)	โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	9	เมษายน	2558

	 จึงประกาศมาเพื่อทราบ

	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

        _____________

	 	 	 			 													(นายอนุสรณ์	มุทราอิศ)

										 	 	 	 	 								กรรมการ		

69วันที่ 8 - 10 เมษายน พ.ศ. 2559

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558       

               (หน่วย: บาท)

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557

   (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   20,487,951,634   17,931,328,537   14,952,792,676   12,912,492,655   11,743,380,445   9,591,930,469 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 8   9,654,189,115   8,370,664,573   8,254,122,092   6,990,967,425   6,020,276,866   6,746,880,946 

สินค้าคงเหลือ 9   6,141,318,226   5,320,242,109   5,949,113,623   3,665,518,299   3,309,755,144   3,256,401,843 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 10   866,113,820   669,140,654   1,018,139,761   141,668,778   96,451,186   112,778,133 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   37,149,572,795   32,291,375,873   30,174,168,152   23,710,647,157   21,169,863,641   19,707,991,391 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน   72,705,137   76,768,513   120,848,044   -   -   - 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม   -   -   194,473,062   -   -   - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  11   -   -   -   11,480,274,783   10,750,923,813   10,750,923,813 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  12   230,209,976   245,195,459   288,798,962   -   -   - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  13   4,941,919,805   4,361,266,659   4,766,816,498   2,767,655,068   2,341,437,975   2,481,023,474 

ค่าความนิยมในการรวมกิจการ   306,757,971   306,757,971   306,757,971   -   -   - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน  14   558,565,250   582,985,117   644,380,376   5,522,265   8,400,558   20,472,227 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15   292,932,000   317,361,693   317,783,012   -   -   - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน   49,006,570   60,101,306   50,668,632   1,363,044   2,572,821   4,218,143 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   6,452,096,709   5,950,436,718   6,690,526,557   14,254,815,160   13,103,335,167   13,256,637,657 

รวมสินทรัพย์   43,601,669,504   38,241,812,591   36,864,694,709   37,965,462,317   34,273,198,808   32,964,629,048 

      

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หน้ีสินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  189,930,764   249,599,588   666,699,774   -   -   - 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 16   10,111,368,127   8,654,912,177   8,969,013,539   6,965,951,308   5,940,736,822   6,559,907,294 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   130,969,052   40,397,071   51,139,622   5,324,806   1,927,104   - 

ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 19   155,713,446   139,169,177   246,676,167   -   -   - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17   521,408,389   302,195,684   386,643,627   109,121,176   100,586,646   120,479,907 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน   11,109,389,778   9,386,273,697   10,320,172,729   7,080,397,290   6,043,250,572   6,680,387,201 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15   69,198,718   56,923,119   35,924,606   -   -   - 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18   1,449,154,812   1,334,217,020   1,254,560,628   262,635,979   227,549,377   210,332,466 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 19   404,737,572   285,323,629   189,983,408   234,754,362   175,622,564   68,081,288 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน   11,425,036   12,874,518   7,381,448   1,115,402   1,190,400   1,050,000 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน   1,934,516,138   1,689,338,286   1,487,850,090   498,505,743   404,362,341   279,463,754 

รวมหน้ีสิน   13,043,905,916   11,075,611,983   11,808,022,819   7,578,903,033   6,447,612,913   6,959,850,955 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

   ทุนจดทะเบียน       

      หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000 

   ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว       

      หุ้นสามัญ 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500 

กำาไรสะสม       

   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 20   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000 

   ยังไม่ได้จัดสรร   29,091,127,321   26,260,025,953   23,829,342,269   27,521,365,170   24,960,391,781   23,139,583,979 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น   (1,398,557,847)  (1,959,019,459)  (1,637,864,493)  -   -   - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   30,557,763,588   27,166,200,608   25,056,671,890   30,386,559,284   27,825,585,895   26,004,778,093 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   30,557,763,588   27,166,200,608   25,056,671,890   30,386,559,284   27,825,585,895   26,004,778,093 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   43,601,669,504   38,241,812,591   36,864,694,709   37,965,462,317   34,273,198,808   32,964,629,048 

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558    
    (หน่วย: บาท)
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 หมายเหตุ 2558  2557 2558 2557
        (ปรับปรุงใหม่)     (ปรับปรุงใหม่)
กำาไรขาดทุน:    
รายได้    
รายได้จากการขายและบริการ   46,938,249,622   44,071,356,302   31,823,975,698   30,047,023,925 
รายได้อ่ืน    
   ดอกเบ้ียรับ   224,168,140   210,104,957   194,719,500   182,368,782 
   กำาไรจากอัตราแลกเปล่ียน   412,118,347   231,121,051   750,116,636   224,178,930 
   กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -   2,718,142   -   - 
   กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม   -   192,326,393   -   - 
   อ่ืน ๆ   418,728,576   370,077,900   158,470,495   194,197,132 
รวมรายได้   47,993,264,685   45,077,704,745   32,927,282,329   30,647,768,769 
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขายและบริการ   34,127,201,544   32,283,939,263   22,753,427,047   21,507,905,261 
ค่าใช้จ่ายในการขาย   2,936,637,114   2,713,657,515   927,050,380   860,755,891 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   1,668,835,393   1,721,646,233   1,098,321,195   1,094,072,477 
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา   1,993,943,175   1,945,287,958   1,793,141,561   1,797,566,056 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน   238,616,130   314,938,152   32,927,147   194,039,923 
รวมค่าใช้จ่าย   40,965,233,356   38,979,469,121   26,604,867,330   25,454,339,608 
กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     
  ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   7,028,031,329   6,098,235,624   6,322,414,999   5,193,429,161 
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม    -   2,225,972   -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   7,028,031,329   6,100,461,596   6,322,414,999   5,193,429,161 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (39,382,969)  (72,687,637)  -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  6,988,648,360   6,027,773,959   6,322,414,999   5,193,429,161 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  15  (274,833,130)  (84,705,471)  (19,296,768)  (4,691,001)
กำาไรสำาหรับปี   6,713,815,230   5,943,068,488   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:    
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง    
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน    
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้   560,461,612   (321,154,966)  -   - 
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   560,461,612   (321,154,966)  -   - 
    
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง    
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   (140,569,020)  (144,454,446)  -   - 
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   (140,569,020)  (144,454,446)  -   - 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปี   419,892,592   (465,609,412)  -   - 
    
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   7,133,707,822   5,477,459,076   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
การแบ่งปันกำาไร    
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   6,713,815,230   5,943,068,488   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   7,133,707,822   5,477,459,076   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
กำาไรต่อหุ้น    
กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน    
   กำาไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5.38   4.76   5.05   4.16 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2558 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้
บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกำาหนดให้
ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ใน
การประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทำาข้ึนโดยผู้บริหาร รวมท้ังการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า
เช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท เดลต้า อีเลคโทร
นิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 26.3.1 เก่ียวกับการท่ีบริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 2540 ถึง 2548 และหนังสือประเมินภาษี
ธุรกิจเฉพาะสำาหรับปี 2548 จากกรมสรรพากร
ท้ังน้ี ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อย่างใด

ณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ : 18 กุมภาพันธ์ 2559

14 วันที่ 15-17  กันยายน พ.ศ. 2560

  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบ

ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ

งบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และ

ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกันของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจ้าไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรับผิดชอบของขา้พเจ้าไดก้ล่าวไวใ้นวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชตีอ่

การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจ้ามคีวามเปน็อสิระจากกลุ่มบริษัทตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีี่

กำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กำาหนดดา้นจรรยาบรรณอืน่ๆตามทีร่ะบใุน

ขอ้กำาหนดนัน้ดว้ย ขา้พเจ้าเชือ่วา่หลักฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ปน็เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ขา้พเจ้าขอใหสั้งเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินที ่29.3.1 เกีย่วกบัการทีบ่ริษัทฯไดรั้บหนงัสือประเมนิภาษีเงินไดน้ติบิคุคลสำาหรับป ี2540 ถงึป ี

2550 จากกรมสรรพากร กรณีการประเมินภาษีของปี 2540 จนถึงปี 2547 นั้น ศาลฎีกาได้มีคำาพิพากษาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 และ

วันที่ 23 มกราคม 2561 ให้บริษัทฯชำาระภาษีเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 1,135 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) ให้กับกรมสรรพากร ด้วย

เหตุนี้บริษัทฯจึงได้บันทึกภาษีเงินได้ตามคำาพิพากษาดังกล่าวพร้อมกับภาษีเงินได้ที่อาจเกิดขึ้นจากการประเมินภาษีของปี 2548 จนถึงปี 2550 

ด้วย เป็นจำานวนรวมทั้งสิ้น 1,259 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ข้าพเจ้า

มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสำาคญัในการตรวจสอบคอืเร่ืองตา่งๆ ทีม่นียัสำาคญัทีสุ่ดตามดลุยพินจิเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับ

งวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ 

ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของ

ข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนอง

ต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้

รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถอืเปน็รายการบญัชทีีส่ำาคญัยิง่รายการหนึง่ของบริษัทฯ เนือ่งจากจำานวนรายไดท้ีบ่นัทกึในบญัชจีะส่งผลกระทบโดยตรง

ตอ่ผลกำาไรขาดทนุประจำาปขีองบริษัทฯ ประกอบกบับริษัทฯมลูีกคา้จำานวนมากรายซึง่มเีง่ือนไขทางการคา้ทีแ่ตกตา่งกนัออกไป ดงันัน้ จงึมคีวาม

เส่ียงเกีย่วกบัมลูคา่และระยะเวลาในการรับรู้รายได ้ดว้ยเหตนุีข้า้พเจา้จึงใหค้วามสำาคญัเปน็พิเศษกบัการรับรูร้ายไดจ้ากการขายของบรษัิทฯ ทัง้นี้

เพื่อให้แน่ใจว่ารายได้จากการขายสินค้าถูกรับรู้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษัทฯโดยการทำาความเขา้ใจและประเมนิประสิทธภิาพของระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงจร

รายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกให้

แก่ลูกค้าภายหลังวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี และทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพ่ือตรวจสอบความผิดปกติที่อาจ

เกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

การประมาณการมลูคา่สุทธทิีค่าดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามทีเ่ปดิเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 9 จำาเปน็ตอ้งอาศยัดลุยพินจิ

ของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก ประกอบกับสินค้าคงเหลือของบริษัทฯเป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งโดยทั่วไปจะล้าสมัยเร็วกว่าสินค้า

ประเภทอื่น ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดย

การสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ และได้

ประเมนิวธิกีารและขอ้สมมตทิีฝ่า่ยบริหารของบริษัทฯใชใ้นการพิจารณาคา่เผือ่การลดลงของมลูคา่สินคา้คงเหลือโดยทำาความเขา้ใจเกณฑท์ีใ่ชใ้น

การพิจารณาคา่เผือ่การลดลงของมลูคา่สินคา้คงเหลือ รวมถงึสอบทานความสม่ำาเสมอในการใชเ้กณฑด์งักล่าว และวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบขอ้มลู

อายขุองสินคา้คงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือเพ่ือระบถุงึกลุ่มสินคา้ทีม่ขีอ้บง่ชีว้า่มกีารหมนุเวยีนทีช่า้กวา่ปกต ินอกจากนี ้ขา้พเจ้า

ไดว้เิคราะหเ์ปรียบเทยีบจำานวนเงินสุทธทิีก่จิการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลังวนัทีใ่นงบการเงินกบัราคาทนุของสินคา้คงเหลือแตล่ะกลุ่มสินคา้

การด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมยีอดคงเหลือของคา่ความนยิมในการรวมกจิการและสิทธบิตัรเปน็จำานวน 415 ล้านบาท และ 

372 ล้านบาท ตามลำาดบั ข้าพเจ้าใหค้วามสำาคญัเร่ืองการพิจารณาการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมในการรวมกจิการและสิทธบิตัรดงักล่าว เนือ่งจาก

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตรถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ

อย่างมากโดยเฉพาะในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่ม

สินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำาหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร

สำาหรับการตรวจสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำาหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงินสด รวมถึงทำาความเข้าใจและทดสอบข้อสมมติที่สำาคัญที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

จากกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวและอัตราคิดลดที่ใช้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่างๆของ

กลุ่มบริษัทฯและของอุตสาหกรรม

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้

สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ 

ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับ

งบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจำาปขีองกลุ่มบริษัทตามทีก่ล่าวขา้งตน้แล้ว และหากสรุปไดว่้ามกีารแสดงข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคญั 

ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารมีหนา้ที่รบัผดิชอบในการจดัทำาและนำาเสนองบการเงนิเหลา่นี้โดยถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบ

เกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู้่บรหิารพิจารณาวา่จำาเปน็เพ่ือใหส้ามารถจัดทำางบการเงินทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเปน็สาระ

สำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงนิ ผู้บรหิารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรือ่งที่เกี่ยวกับการ

ดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิก

กลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย 

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ

สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

และถอืวา่มสีาระสำาคญัเมือ่คาดการณอ์ยา่งสมเหตสุมผลไดว้า่รายการทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จริงแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมผีลตอ่การตดัสิน

ใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจ

สอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

   ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ 

   ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ 

   และเหมาะสมเพ่ือเปน็เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า ความเส่ียงทีไ่มพ่บข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จริงอันเปน็สาระสำาคญัซึง่เปน็ผลมา 

   จากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร 

   หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

   ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์  

   แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

   ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 

   ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา

   สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญช ี

   ที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความ 

   สามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ 

   ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่ 

   เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน 

   ของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจ้า อยา่งไรกต็าม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเปน็เหตใุหก้ลุ่มบริษัทตอ้งหยดุการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งได้

   ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงิน 

   แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

   รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายใน 

   กลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจ 

   สอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลในเร่ืองตา่งๆซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นียั

สำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสาร

กับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ

ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด

ปัจจุบันและกำาหนดเป็นเร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ

ห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงาน

ของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย

สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

ณรงค์ พันตาวงษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2561

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 25605

งบแสดงฐานะการเงิน    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559    
   (หน่วย: บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   19,685,363,416   20,487,951,634   12,184,017,823   12,912,492,655 
เงินลงทุนชั่วคราว   431,366,380   -   -   - 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7   10,696,536,754   9,815,396,646   8,982,015,612   7,147,857,400 
สินค้าคงเหลือ 8   7,296,775,898   6,141,318,226   4,448,579,319   3,665,518,299 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9   818,347,036   846,584,369   132,146,295   141,668,778 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   38,928,389,484   37,291,250,875   25,746,759,049   23,867,537,132 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน   54,729,708   72,705,137   -   - 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย  10   -   -   11,573,120,772   11,480,274,783 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  11   211,356,198   230,209,976   -   - 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  12   5,965,729,101   4,941,919,805   3,452,699,568   2,767,655,068 
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ   306,757,971   306,757,971   -   - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  13   487,017,028   558,565,250   2,723,926   5,522,265 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21   299,128,028   292,932,000   -   - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   66,158,068   68,536,021   1,319,327   1,363,044 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   7,390,876,102   6,471,626,160   15,029,863,593   14,254,815,160 
รวมสินทรัพย์   46,319,265,586   43,762,877,035   40,776,622,642   38,122,352,292 
     
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี้สินหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   321,099,118   189,930,764   -   - 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 14   11,349,105,922   10,272,575,658   8,207,849,863   7,122,841,283 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   77,130,958   130,969,052   433,800   5,324,806 
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 17   94,183,510   155,713,446   -   - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15   560,553,798   521,408,389   131,828,567   109,121,176 
รวมหนี้สินหมุนเวียน   12,402,073,306   11,270,597,309   8,340,112,230   7,237,287,265 
หนี้สินไม่หมุนเวียน     
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21   82,416,793   69,198,718   -   - 
สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16   1,458,713,064   1,449,154,812   259,426,435   262,635,979 
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 17   473,815,793   404,737,572   265,109,340   234,754,362 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   11,156,453   11,425,036   1,145,222   1,115,402 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   2,026,102,103   1,934,516,138   525,680,997   498,505,743 
รวมหนี้สิน   14,428,175,409   13,205,113,447   8,865,793,227   7,735,793,008 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทุนเรือนหุ้น     
   ทุนจดทะเบียน     
      หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000 
   ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว     
      หุ้นสามัญ 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500 
กำาไรสะสม     
   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 18   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000 
   ยังไม่ได้จัดสรร   30,705,031,836   29,091,127,321   29,045,635,301   27,521,365,170 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   (1,679,135,773)  (1,398,557,847)  -   - 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   31,891,090,177   30,557,763,588   31,910,829,415   30,386,559,284 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   31,891,090,177   30,557,763,588   31,910,829,415   30,386,559,284 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   46,319,265,586   43,762,877,035   40,776,622,642   38,122,352,292 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559     
      (หน่วย: บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กำาไรขาดทุน:     
รายได้     
รายได้จากการขายและบริการ   46,887,261,042   46,938,249,622   33,856,257,882   31,823,975,698 
รายได้อื่น     
   ดอกเบี้ยรับ   197,443,546   224,168,140   172,198,985   194,719,500 
   กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน   183,014,793   412,118,347   249,980,271   750,116,636 
   อื่น ๆ   384,037,205   418,728,576   168,578,798   158,470,495 
รวมรายได้   47,651,756,586   47,993,264,685   34,447,015,936   32,927,282,329 
ค่าใช้จ่าย     
ต้นทุนขายและบริการ   34,471,471,186   34,127,201,544   24,389,468,897   22,753,427,047 
ค่าใช้จ่ายในการขาย   3,104,092,018   2,936,637,114   1,302,084,085   1,165,693,244 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   1,691,402,709   1,668,835,393   869,398,676   859,678,331 
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา   2,523,525,436   1,993,943,175   2,469,515,024   1,793,141,561 
ค่าใช้จ่ายอื่น   129,872,774   238,616,130   32,892,724   32,927,147 
รวมค่าใช้จ่าย   41,920,364,123   40,965,233,356   29,063,359,406   26,604,867,330 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   5,731,392,463   7,028,031,329   5,383,656,530   6,322,414,999 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (45,160,564)  (39,382,969)  -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   5,686,231,899   6,988,648,360   5,383,656,530   6,322,414,999 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21   (169,941,530)  (274,833,130)  (12,885,157)  (19,296,768)
กำาไรสำาหรับปี   5,516,290,369   6,713,815,230   5,370,771,373   6,303,118,231 
     
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง     
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน     
   ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้   (280,577,926)  560,461,612   -   - 
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ     
   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้   (280,577,926)  560,461,612   -   - 
     
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง     
ผลกำาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ     
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้   (35,502,851)  (140,569,020)  20,381,761   - 
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ     
   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้   (35,502,851)  (140,569,020)  20,381,761   - 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี   (316,080,777)  419,892,592   20,381,761   - 
     
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   5,200,209,592   7,133,707,822   5,391,153,134   6,303,118,231 
     
การแบ่งปันกำาไร     
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5,516,290,369   6,713,815,230   5,370,771,373   6,303,118,231 
     
การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5,200,209,592   7,133,707,822   5,391,153,134   6,303,118,231 
     
กำาไรต่อหุ้น     
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน     
   กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   4.42   5.38   4.31   5.05 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และได้ตรวจ
สอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจ้าไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของข้าพเจ้าไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเปน็อสิระจากกลุ่มบริษัทตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชทีีก่ำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจ้าไดป้ฏบิตัติามข้อกำาหนดดา้นจรรยาบรรณอืน่  ๆ
ตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 25.3.1 เกี่ยวกับการที่บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 2540 ถึงปี 2549 และหนังสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสำาหรับปี 2548 และปี 2549 จากกรมสรรพากร ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญอย่างยิ่งตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจ
สอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำาคัญยิ่งรายการหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากจำานวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำาไรขาดทุนประจำาปีของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯมีลูกค้าจำานวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อ
ให้แน่ใจว่ารายได้จากการขายสินค้าถูกรับรู้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการทำาความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบ การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของ
รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 จำาเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก ประกอบกับสินค้าคงเหลือของบริษัทฯเป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งโดยทั่วไปจะล้าสมัยเร็วกว่าสินค้าประเภทอื่น ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ และได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยทำาความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำาเสมอในการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอายุของสินค้าคงเหลือและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนที่ช้ากว่าปกติ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบจำานวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า
การด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร เป็นจำานวน 307 ล้านบาท และ 467 ล้านบาท ตามลำาดับ ข้าพเจ้าให้ความสำาคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตรดังกล่าว เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตรถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่าง
มากโดยเฉพาะในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำาหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่า ค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร 
สำาหรับการตรวจสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมในการรวมกจิการและสิทธบิตัร ข้าพเจ้าไดป้ระเมนิการกำาหนดหนว่ยสินทรัพยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงินสด รวมถงึทำาความเขา้ใจและทดสอบขอ้สมมตทิีส่ำาคญัทีฝ่่ายบริหารเลือกใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดทีค่าดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพยด์งักล่าวและอตัราคดิลดทีใ่ช ้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบทีเ่กีย่วขอ้งและวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบกบัแหล่งขอ้มลูตา่งๆของกลุ่มบริษัทฯและของอุตสาหกรรม
ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป  
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของ กลุ่มบริษัท 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้
สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายณรงค์ พันตาวงษ์

ณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพันธ์ 2560

	 	 	 	 	 			วันที่	2	เมษายน	2558

เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	เดลต้า	อีเลคโทรนิคส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

เรื่อง		 ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำาปี	2557

	 บริษัท	เดลต้า	อีเลคโทรนิคส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทุกท่านทราบว่า	 เมื่อวันที่	 30	มีนาคม	2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2558	ของ 

บรษิทัฯ	ไดม้มีติอนมุติัให้จา่ยเงนิปนัผลประจำาป	ี2557	ในอตัราหุ้นละ	3.00	บาท	(สามบาท

ถ้วน)	โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	9	เมษายน	2558

	 จึงประกาศมาเพื่อทราบ

	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

        _____________

	 	 	 			 													(นายอนุสรณ์	มุทราอิศ)

										 	 	 	 	 								กรรมการ		

69วันที่ 8 - 10 เมษายน พ.ศ. 2559

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558       

               (หน่วย: บาท)

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557

   (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   20,487,951,634   17,931,328,537   14,952,792,676   12,912,492,655   11,743,380,445   9,591,930,469 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 8   9,654,189,115   8,370,664,573   8,254,122,092   6,990,967,425   6,020,276,866   6,746,880,946 

สินค้าคงเหลือ 9   6,141,318,226   5,320,242,109   5,949,113,623   3,665,518,299   3,309,755,144   3,256,401,843 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 10   866,113,820   669,140,654   1,018,139,761   141,668,778   96,451,186   112,778,133 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   37,149,572,795   32,291,375,873   30,174,168,152   23,710,647,157   21,169,863,641   19,707,991,391 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน   72,705,137   76,768,513   120,848,044   -   -   - 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม   -   -   194,473,062   -   -   - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  11   -   -   -   11,480,274,783   10,750,923,813   10,750,923,813 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  12   230,209,976   245,195,459   288,798,962   -   -   - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  13   4,941,919,805   4,361,266,659   4,766,816,498   2,767,655,068   2,341,437,975   2,481,023,474 

ค่าความนิยมในการรวมกิจการ   306,757,971   306,757,971   306,757,971   -   -   - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน  14   558,565,250   582,985,117   644,380,376   5,522,265   8,400,558   20,472,227 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15   292,932,000   317,361,693   317,783,012   -   -   - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน   49,006,570   60,101,306   50,668,632   1,363,044   2,572,821   4,218,143 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   6,452,096,709   5,950,436,718   6,690,526,557   14,254,815,160   13,103,335,167   13,256,637,657 

รวมสินทรัพย์   43,601,669,504   38,241,812,591   36,864,694,709   37,965,462,317   34,273,198,808   32,964,629,048 

      

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หน้ีสินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  189,930,764   249,599,588   666,699,774   -   -   - 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 16   10,111,368,127   8,654,912,177   8,969,013,539   6,965,951,308   5,940,736,822   6,559,907,294 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   130,969,052   40,397,071   51,139,622   5,324,806   1,927,104   - 

ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 19   155,713,446   139,169,177   246,676,167   -   -   - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17   521,408,389   302,195,684   386,643,627   109,121,176   100,586,646   120,479,907 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน   11,109,389,778   9,386,273,697   10,320,172,729   7,080,397,290   6,043,250,572   6,680,387,201 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15   69,198,718   56,923,119   35,924,606   -   -   - 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18   1,449,154,812   1,334,217,020   1,254,560,628   262,635,979   227,549,377   210,332,466 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 19   404,737,572   285,323,629   189,983,408   234,754,362   175,622,564   68,081,288 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน   11,425,036   12,874,518   7,381,448   1,115,402   1,190,400   1,050,000 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน   1,934,516,138   1,689,338,286   1,487,850,090   498,505,743   404,362,341   279,463,754 

รวมหน้ีสิน   13,043,905,916   11,075,611,983   11,808,022,819   7,578,903,033   6,447,612,913   6,959,850,955 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

   ทุนจดทะเบียน       

      หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000 

   ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว       

      หุ้นสามัญ 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500 

กำาไรสะสม       

   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 20   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000 

   ยังไม่ได้จัดสรร   29,091,127,321   26,260,025,953   23,829,342,269   27,521,365,170   24,960,391,781   23,139,583,979 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น   (1,398,557,847)  (1,959,019,459)  (1,637,864,493)  -   -   - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   30,557,763,588   27,166,200,608   25,056,671,890   30,386,559,284   27,825,585,895   26,004,778,093 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   30,557,763,588   27,166,200,608   25,056,671,890   30,386,559,284   27,825,585,895   26,004,778,093 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   43,601,669,504   38,241,812,591   36,864,694,709   37,965,462,317   34,273,198,808   32,964,629,048 

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558    
    (หน่วย: บาท)
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 หมายเหตุ 2558  2557 2558 2557
        (ปรับปรุงใหม่)     (ปรับปรุงใหม่)
กำาไรขาดทุน:    
รายได้    
รายได้จากการขายและบริการ   46,938,249,622   44,071,356,302   31,823,975,698   30,047,023,925 
รายได้อ่ืน    
   ดอกเบ้ียรับ   224,168,140   210,104,957   194,719,500   182,368,782 
   กำาไรจากอัตราแลกเปล่ียน   412,118,347   231,121,051   750,116,636   224,178,930 
   กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -   2,718,142   -   - 
   กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม   -   192,326,393   -   - 
   อ่ืน ๆ   418,728,576   370,077,900   158,470,495   194,197,132 
รวมรายได้   47,993,264,685   45,077,704,745   32,927,282,329   30,647,768,769 
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขายและบริการ   34,127,201,544   32,283,939,263   22,753,427,047   21,507,905,261 
ค่าใช้จ่ายในการขาย   2,936,637,114   2,713,657,515   927,050,380   860,755,891 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   1,668,835,393   1,721,646,233   1,098,321,195   1,094,072,477 
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา   1,993,943,175   1,945,287,958   1,793,141,561   1,797,566,056 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน   238,616,130   314,938,152   32,927,147   194,039,923 
รวมค่าใช้จ่าย   40,965,233,356   38,979,469,121   26,604,867,330   25,454,339,608 
กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     
  ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   7,028,031,329   6,098,235,624   6,322,414,999   5,193,429,161 
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม    -   2,225,972   -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   7,028,031,329   6,100,461,596   6,322,414,999   5,193,429,161 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (39,382,969)  (72,687,637)  -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  6,988,648,360   6,027,773,959   6,322,414,999   5,193,429,161 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  15  (274,833,130)  (84,705,471)  (19,296,768)  (4,691,001)
กำาไรสำาหรับปี   6,713,815,230   5,943,068,488   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:    
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง    
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน    
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้   560,461,612   (321,154,966)  -   - 
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   560,461,612   (321,154,966)  -   - 
    
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง    
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   (140,569,020)  (144,454,446)  -   - 
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   (140,569,020)  (144,454,446)  -   - 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปี   419,892,592   (465,609,412)  -   - 
    
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   7,133,707,822   5,477,459,076   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
การแบ่งปันกำาไร    
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   6,713,815,230   5,943,068,488   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   7,133,707,822   5,477,459,076   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
กำาไรต่อหุ้น    
กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน    
   กำาไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5.38   4.76   5.05   4.16 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2558 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้
บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกำาหนดให้
ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ใน
การประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทำาข้ึนโดยผู้บริหาร รวมท้ังการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า
เช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท เดลต้า อีเลคโทร
นิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 26.3.1 เก่ียวกับการท่ีบริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 2540 ถึง 2548 และหนังสือประเมินภาษี
ธุรกิจเฉพาะสำาหรับปี 2548 จากกรมสรรพากร
ท้ังน้ี ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อย่างใด

ณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ : 18 กุมภาพันธ์ 2559

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 25605

งบแสดงฐานะการเงิน    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559    
   (หน่วย: บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   19,685,363,416   20,487,951,634   12,184,017,823   12,912,492,655 
เงินลงทุนชั่วคราว   431,366,380   -   -   - 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7   10,696,536,754   9,815,396,646   8,982,015,612   7,147,857,400 
สินค้าคงเหลือ 8   7,296,775,898   6,141,318,226   4,448,579,319   3,665,518,299 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9   818,347,036   846,584,369   132,146,295   141,668,778 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   38,928,389,484   37,291,250,875   25,746,759,049   23,867,537,132 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน   54,729,708   72,705,137   -   - 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย  10   -   -   11,573,120,772   11,480,274,783 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  11   211,356,198   230,209,976   -   - 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  12   5,965,729,101   4,941,919,805   3,452,699,568   2,767,655,068 
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ   306,757,971   306,757,971   -   - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  13   487,017,028   558,565,250   2,723,926   5,522,265 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21   299,128,028   292,932,000   -   - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   66,158,068   68,536,021   1,319,327   1,363,044 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   7,390,876,102   6,471,626,160   15,029,863,593   14,254,815,160 
รวมสินทรัพย์   46,319,265,586   43,762,877,035   40,776,622,642   38,122,352,292 
     
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี้สินหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   321,099,118   189,930,764   -   - 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 14   11,349,105,922   10,272,575,658   8,207,849,863   7,122,841,283 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   77,130,958   130,969,052   433,800   5,324,806 
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 17   94,183,510   155,713,446   -   - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15   560,553,798   521,408,389   131,828,567   109,121,176 
รวมหนี้สินหมุนเวียน   12,402,073,306   11,270,597,309   8,340,112,230   7,237,287,265 
หนี้สินไม่หมุนเวียน     
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21   82,416,793   69,198,718   -   - 
สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16   1,458,713,064   1,449,154,812   259,426,435   262,635,979 
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 17   473,815,793   404,737,572   265,109,340   234,754,362 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   11,156,453   11,425,036   1,145,222   1,115,402 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   2,026,102,103   1,934,516,138   525,680,997   498,505,743 
รวมหนี้สิน   14,428,175,409   13,205,113,447   8,865,793,227   7,735,793,008 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทุนเรือนหุ้น     
   ทุนจดทะเบียน     
      หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000 
   ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว     
      หุ้นสามัญ 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500 
กำาไรสะสม     
   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 18   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000 
   ยังไม่ได้จัดสรร   30,705,031,836   29,091,127,321   29,045,635,301   27,521,365,170 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   (1,679,135,773)  (1,398,557,847)  -   - 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   31,891,090,177   30,557,763,588   31,910,829,415   30,386,559,284 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   31,891,090,177   30,557,763,588   31,910,829,415   30,386,559,284 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   46,319,265,586   43,762,877,035   40,776,622,642   38,122,352,292 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559     
      (หน่วย: บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กำาไรขาดทุน:     
รายได้     
รายได้จากการขายและบริการ   46,887,261,042   46,938,249,622   33,856,257,882   31,823,975,698 
รายได้อื่น     
   ดอกเบี้ยรับ   197,443,546   224,168,140   172,198,985   194,719,500 
   กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน   183,014,793   412,118,347   249,980,271   750,116,636 
   อื่น ๆ   384,037,205   418,728,576   168,578,798   158,470,495 
รวมรายได้   47,651,756,586   47,993,264,685   34,447,015,936   32,927,282,329 
ค่าใช้จ่าย     
ต้นทุนขายและบริการ   34,471,471,186   34,127,201,544   24,389,468,897   22,753,427,047 
ค่าใช้จ่ายในการขาย   3,104,092,018   2,936,637,114   1,302,084,085   1,165,693,244 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   1,691,402,709   1,668,835,393   869,398,676   859,678,331 
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา   2,523,525,436   1,993,943,175   2,469,515,024   1,793,141,561 
ค่าใช้จ่ายอื่น   129,872,774   238,616,130   32,892,724   32,927,147 
รวมค่าใช้จ่าย   41,920,364,123   40,965,233,356   29,063,359,406   26,604,867,330 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   5,731,392,463   7,028,031,329   5,383,656,530   6,322,414,999 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (45,160,564)  (39,382,969)  -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   5,686,231,899   6,988,648,360   5,383,656,530   6,322,414,999 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21   (169,941,530)  (274,833,130)  (12,885,157)  (19,296,768)
กำาไรสำาหรับปี   5,516,290,369   6,713,815,230   5,370,771,373   6,303,118,231 
     
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง     
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน     
   ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้   (280,577,926)  560,461,612   -   - 
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ     
   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้   (280,577,926)  560,461,612   -   - 
     
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง     
ผลกำาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ     
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้   (35,502,851)  (140,569,020)  20,381,761   - 
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ     
   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้   (35,502,851)  (140,569,020)  20,381,761   - 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี   (316,080,777)  419,892,592   20,381,761   - 
     
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   5,200,209,592   7,133,707,822   5,391,153,134   6,303,118,231 
     
การแบ่งปันกำาไร     
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5,516,290,369   6,713,815,230   5,370,771,373   6,303,118,231 
     
การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5,200,209,592   7,133,707,822   5,391,153,134   6,303,118,231 
     
กำาไรต่อหุ้น     
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน     
   กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   4.42   5.38   4.31   5.05 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และได้ตรวจ
สอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจ้าไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรับผดิชอบของขา้พเจ้าไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเปน็อสิระจากกลุ่มบริษัทตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชทีีก่ำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจ้าไดป้ฏบิตัติามข้อกำาหนดดา้นจรรยาบรรณอืน่  ๆ
ตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 25.3.1 เกี่ยวกับการที่บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 2540 ถึงปี 2549 และหนังสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสำาหรับปี 2548 และปี 2549 จากกรมสรรพากร ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญอย่างยิ่งตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจ
สอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำาคัญยิ่งรายการหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากจำานวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำาไรขาดทุนประจำาปีของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯมีลูกค้าจำานวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อ
ให้แน่ใจว่ารายได้จากการขายสินค้าถูกรับรู้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการทำาความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบ การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของ
รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 จำาเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก ประกอบกับสินค้าคงเหลือของบริษัทฯเป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งโดยทั่วไปจะล้าสมัยเร็วกว่าสินค้าประเภทอื่น ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ และได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยทำาความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำาเสมอในการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอายุของสินค้าคงเหลือและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนที่ช้ากว่าปกติ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบจำานวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า
การด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร เป็นจำานวน 307 ล้านบาท และ 467 ล้านบาท ตามลำาดับ ข้าพเจ้าให้ความสำาคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตรดังกล่าว เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตรถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่าง
มากโดยเฉพาะในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำาหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่า ค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร 
สำาหรับการตรวจสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมในการรวมกจิการและสิทธบิตัร ขา้พเจ้าไดป้ระเมนิการกำาหนดหนว่ยสินทรัพยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสด รวมถงึทำาความเขา้ใจและทดสอบขอ้สมมตทิีส่ำาคญัทีฝ่่ายบริหารเลือกใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดทีค่าดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพยด์งักล่าวและอตัราคดิลดทีใ่ช ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งและวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบกบัแหล่งขอ้มลูตา่งๆของกลุ่มบรษัิทฯและของอตุสาหกรรม
ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป  
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของ กลุ่มบริษัท 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้
สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายณรงค์ พันตาวงษ์

ณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพันธ์ 2560

	 	 	 	 	 			วันที่	2	เมษายน	2558

เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	เดลต้า	อีเลคโทรนิคส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

เรื่อง		 ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำาปี	2557

	 บริษัท	เดลต้า	อีเลคโทรนิคส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทุกท่านทราบว่า	 เมื่อวันที่	 30	มีนาคม	2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2558	ของ 

บริษทัฯ	ไดม้มีตอินมุตัใิห้จา่ยเงนิปนัผลประจำาป	ี2557	ในอตัราหุ้นละ	3.00	บาท	(สามบาท

ถ้วน)	โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	9	เมษายน	2558

	 จึงประกาศมาเพื่อทราบ

	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

        _____________

	 	 	 			 													(นายอนุสรณ์	มุทราอิศ)

										 	 	 	 	 								กรรมการ		

69วันที่ 8 - 10 เมษายน พ.ศ. 2559

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558       

               (หน่วย: บาท)

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557

   (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   20,487,951,634   17,931,328,537   14,952,792,676   12,912,492,655   11,743,380,445   9,591,930,469 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 8   9,654,189,115   8,370,664,573   8,254,122,092   6,990,967,425   6,020,276,866   6,746,880,946 

สินค้าคงเหลือ 9   6,141,318,226   5,320,242,109   5,949,113,623   3,665,518,299   3,309,755,144   3,256,401,843 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 10   866,113,820   669,140,654   1,018,139,761   141,668,778   96,451,186   112,778,133 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   37,149,572,795   32,291,375,873   30,174,168,152   23,710,647,157   21,169,863,641   19,707,991,391 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน   72,705,137   76,768,513   120,848,044   -   -   - 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม   -   -   194,473,062   -   -   - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  11   -   -   -   11,480,274,783   10,750,923,813   10,750,923,813 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  12   230,209,976   245,195,459   288,798,962   -   -   - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  13   4,941,919,805   4,361,266,659   4,766,816,498   2,767,655,068   2,341,437,975   2,481,023,474 

ค่าความนิยมในการรวมกิจการ   306,757,971   306,757,971   306,757,971   -   -   - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน  14   558,565,250   582,985,117   644,380,376   5,522,265   8,400,558   20,472,227 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15   292,932,000   317,361,693   317,783,012   -   -   - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน   49,006,570   60,101,306   50,668,632   1,363,044   2,572,821   4,218,143 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   6,452,096,709   5,950,436,718   6,690,526,557   14,254,815,160   13,103,335,167   13,256,637,657 

รวมสินทรัพย์   43,601,669,504   38,241,812,591   36,864,694,709   37,965,462,317   34,273,198,808   32,964,629,048 

      

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หน้ีสินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  189,930,764   249,599,588   666,699,774   -   -   - 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 16   10,111,368,127   8,654,912,177   8,969,013,539   6,965,951,308   5,940,736,822   6,559,907,294 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   130,969,052   40,397,071   51,139,622   5,324,806   1,927,104   - 

ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 19   155,713,446   139,169,177   246,676,167   -   -   - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17   521,408,389   302,195,684   386,643,627   109,121,176   100,586,646   120,479,907 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน   11,109,389,778   9,386,273,697   10,320,172,729   7,080,397,290   6,043,250,572   6,680,387,201 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15   69,198,718   56,923,119   35,924,606   -   -   - 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18   1,449,154,812   1,334,217,020   1,254,560,628   262,635,979   227,549,377   210,332,466 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 19   404,737,572   285,323,629   189,983,408   234,754,362   175,622,564   68,081,288 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน   11,425,036   12,874,518   7,381,448   1,115,402   1,190,400   1,050,000 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน   1,934,516,138   1,689,338,286   1,487,850,090   498,505,743   404,362,341   279,463,754 

รวมหน้ีสิน   13,043,905,916   11,075,611,983   11,808,022,819   7,578,903,033   6,447,612,913   6,959,850,955 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

   ทุนจดทะเบียน       

      หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000 

   ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว       

      หุ้นสามัญ 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500 

กำาไรสะสม       

   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 20   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000 

   ยังไม่ได้จัดสรร   29,091,127,321   26,260,025,953   23,829,342,269   27,521,365,170   24,960,391,781   23,139,583,979 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น   (1,398,557,847)  (1,959,019,459)  (1,637,864,493)  -   -   - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   30,557,763,588   27,166,200,608   25,056,671,890   30,386,559,284   27,825,585,895   26,004,778,093 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   30,557,763,588   27,166,200,608   25,056,671,890   30,386,559,284   27,825,585,895   26,004,778,093 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   43,601,669,504   38,241,812,591   36,864,694,709   37,965,462,317   34,273,198,808   32,964,629,048 

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558    
    (หน่วย: บาท)
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 หมายเหตุ 2558  2557 2558 2557
        (ปรับปรุงใหม่)     (ปรับปรุงใหม่)
กำาไรขาดทุน:    
รายได้    
รายได้จากการขายและบริการ   46,938,249,622   44,071,356,302   31,823,975,698   30,047,023,925 
รายได้อ่ืน    
   ดอกเบ้ียรับ   224,168,140   210,104,957   194,719,500   182,368,782 
   กำาไรจากอัตราแลกเปล่ียน   412,118,347   231,121,051   750,116,636   224,178,930 
   กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -   2,718,142   -   - 
   กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม   -   192,326,393   -   - 
   อ่ืน ๆ   418,728,576   370,077,900   158,470,495   194,197,132 
รวมรายได้   47,993,264,685   45,077,704,745   32,927,282,329   30,647,768,769 
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขายและบริการ   34,127,201,544   32,283,939,263   22,753,427,047   21,507,905,261 
ค่าใช้จ่ายในการขาย   2,936,637,114   2,713,657,515   927,050,380   860,755,891 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   1,668,835,393   1,721,646,233   1,098,321,195   1,094,072,477 
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา   1,993,943,175   1,945,287,958   1,793,141,561   1,797,566,056 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน   238,616,130   314,938,152   32,927,147   194,039,923 
รวมค่าใช้จ่าย   40,965,233,356   38,979,469,121   26,604,867,330   25,454,339,608 
กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     
  ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   7,028,031,329   6,098,235,624   6,322,414,999   5,193,429,161 
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม    -   2,225,972   -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   7,028,031,329   6,100,461,596   6,322,414,999   5,193,429,161 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (39,382,969)  (72,687,637)  -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  6,988,648,360   6,027,773,959   6,322,414,999   5,193,429,161 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  15  (274,833,130)  (84,705,471)  (19,296,768)  (4,691,001)
กำาไรสำาหรับปี   6,713,815,230   5,943,068,488   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:    
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง    
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน    
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้   560,461,612   (321,154,966)  -   - 
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   560,461,612   (321,154,966)  -   - 
    
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง    
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   (140,569,020)  (144,454,446)  -   - 
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   (140,569,020)  (144,454,446)  -   - 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปี   419,892,592   (465,609,412)  -   - 
    
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   7,133,707,822   5,477,459,076   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
การแบ่งปันกำาไร    
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   6,713,815,230   5,943,068,488   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   7,133,707,822   5,477,459,076   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
กำาไรต่อหุ้น    
กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน    
   กำาไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5.38   4.76   5.05   4.16 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2558 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้
บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกำาหนดให้
ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ใน
การประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทำาข้ึนโดยผู้บริหาร รวมท้ังการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า
เช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท เดลต้า อีเลคโทร
นิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 26.3.1 เก่ียวกับการท่ีบริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 2540 ถึง 2548 และหนังสือประเมินภาษี
ธุรกิจเฉพาะสำาหรับปี 2548 จากกรมสรรพากร
ท้ังน้ี ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อย่างใด

ณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ : 18 กุมภาพันธ์ 2559

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565
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บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย     

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กำาไรขาดทุน:     

รายได้     

รายได้จากการขาย       82,994,057,065   62,341,159,107   70,909,543,246   53,700,304,852 

รายได้จากการให้บริการ      1,324,303,410   866,851,060   72,594,708   61,451,065 

รายได้อื่น     

   กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน    1,017,817,765   387,979,698   1,025,174,653   367,520,440 

   อื่น ๆ          442,123,356   507,435,992   361,476,931   229,066,406 

รวมรายได้          85,778,301,596   64,103,425,857   72,368,789,538   54,358,342,763 

ค่าใช้จ่าย     

ต้นทุนขาย          66,039,930,968   47,244,199,937   55,155,928,142   39,680,428,319 

ต้นทุนการให้บริการ       919,975,586   844,937,682   43,246,713   50,640,046 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย 33.2.1  6,280,790,115   4,281,288,560   5,343,945,848   3,494,046,696 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร      1,989,107,082   1,860,600,002   1,316,377,257   1,248,709,043 

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา  33.2.2  3,165,382,766   2,620,546,923   3,185,830,153   2,784,848,226 

ขาดทุนจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12   -   95,125,078   -   - 

ขาดทุนจากเหตุการณ์น้ำาท่วม  29   393,386,986   -   393,386,986   - 

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 13   -   -   179,133,057   - 

ค่าใช้จ่ายอื่น         238,795,385   68,405,643   21,100,525   56,721,720 

รวมค่าใช้จ่าย         79,027,368,888   57,015,103,825   65,638,948,681   47,315,394,050 

กำาไรจากกิจกรรมดำาเนินงาน    6,750,932,708   7,088,322,032   6,729,840,857   7,042,948,713 

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12   -   60,845,793   -   - 

รายได้ทางการเงิน       54,139,848   111,437,887   13,788,705   39,084,114 

ต้นทุนทางการเงิน       (4,027,724)  (1,167,766)  (332,869)  (13,330)

กำาไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได ้   6,801,044,832   7,259,437,946   6,743,296,693   7,082,019,497 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้  27   (97,723,239)  (188,809,535)  12,102,187   (49,174,299)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการถูกประเมินภาษ ี   -   (18,804,888)  -   (18,804,888)

กำาไรสำาหรับปี         6,703,321,593   7,051,823,523   6,755,398,880   7,014,040,310 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง     

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน     

 ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ    1,232,503,466   111,515,519   -   - 

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนใน     

 บริษัทร่วม      12   -   (4,120,121)  -   - 

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ     

   ขาดทุนในภายหลัง      1,232,503,466   107,395,398   -   - 

     

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง    

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย    

 - สุทธิจากภาษีเงินได้     (22,591,687)  (19,467,721)  (33,604,307)  - 

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนใน     

   บริษัทร่วม      12   -   (6,358,191)  -   - 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ     

   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้   (22,591,687)  (25,825,912)  (33,604,307)  - 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี   1,209,911,779   81,569,486   (33,604,307)  - 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   7,913,233,372   7,133,393,009   6,721,794,573   7,014,040,310 

     

การแบ่งปันกำาไร     

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   6,699,008,329   7,101,638,109   6,755,398,880   7,014,040,310 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย  4,313,264   (429,404)  

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจ     

   ภายใต้การควบคุมเดียวกัน    -   (49,385,182)  

            6,703,321,593   7,051,823,523   

     

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   7,908,922,123   7,182,469,565   6,721,794,573   7,014,040,310 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย  4,311,249   (429,404)  

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจ     

   ภายใต้การควบคุมเดียวกัน    -   (48,647,152)  

            7,913,233,372   7,133,393,009   

     

กำาไรต่อหุ้น        30     

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน     

   กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5.37   5.69   5.42   5.62 

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย ์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7   6,571,565,489   13,881,848,304   1,535,902,864   8,405,730,877 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น   8   20,593,484,448   13,997,068,882   21,200,264,903   14,147,453,559 

สินค้าคงเหลือ      9   19,580,654,831   12,655,361,505   13,639,515,139   8,536,087,510 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 10   32,388,017   354,397,180   32,308,160   148,964,927 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น    11   1,986,360,007   1,563,053,284   641,326,119   403,684,552 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      48,764,452,792   42,451,729,155   37,049,317,185   31,641,921,425 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน    37,344,378   51,051,970   -   - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย     13   -   -   13,909,472,987   14,088,146,222 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   14   230,593,048   233,116,145   -   - 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์    15   18,583,129,233   12,724,465,674   10,836,225,623   6,895,756,473 

สินทรัพย์สิทธิการใช ้    21   529,524,076   376,638,347   4,592,131   - 

ค่าความนิยม       16   443,050,522   436,913,946   -   - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น     17   249,799,250   495,955,145   58,292,129   61,711,479 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 27   347,609,776   289,012,579   -   - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น     152,871,180   160,044,829   10,239,416   3,279,842 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     20,573,921,463   14,767,198,635   24,818,822,286   21,048,894,016 

รวมสินทรัพย์         69,338,374,255   57,218,927,790   61,868,139,471   52,690,815,441 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนี้สินหมุนเวียน     

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18   1,593,668,577   -   1,497,407,000   - 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   19   22,049,338,415   16,181,006,985   18,626,852,047   13,744,597,031 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำาหนดชำาระ     

   ภายในหนึ่งปี      21   74,957,587   72,788,807   3,677,604   - 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย       124,668,457   188,697,947   37,072,112   49,174,299 

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น   23   98,421,661   76,372,926   -   - 

หนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     

   จากการถูกประเมินภาษี   33.4.1  258,172,754   258,172,754   258,172,754   258,172,754 

หนี้สินตราสารอนุพันธ ์    35.1   18,481,011   674,961   15,533,142   - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น     20   518,024,714   392,650,219   162,855,766   168,819,218 

รวมหนี้สินหมุนเวียน      24,735,733,176   17,170,364,599   20,601,570,425   14,220,763,302 

หนี้สินไม่หมุนเวียน     

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6   367,570,073   -   -   - 

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่     

   ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 21   144,124,542   107,791,790   967,779   - 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 27   130,696,198   114,184,020   -   - 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 22   1,595,747,372   1,542,246,168   528,556,818   465,244,322 

ประมาณการหนี้สินระยะยาว  23   545,004,367   420,587,558   428,743,548   302,036,053 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น      415,195,830   256,325,004   1,450,093   1,356,203 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน      3,198,338,382   2,441,134,540   959,718,238   768,636,578 

รวมหนี้สิน          27,934,071,558   19,611,499,139   21,561,288,663   14,989,399,880 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทุนเรือนหุ้น     

   ทุนจดทะเบียน     

  หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000 

   ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว     

      หุ้นสามัญ 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ      1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500 

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน   (1,339,694,088)  (1,339,694,088)  -   - 

กำาไรสะสม     

   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 24   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000 

   ยังไม่ได้จัดสรร       41,776,387,503   39,216,330,187   37,441,656,694   34,836,221,447 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   (1,897,584,832)  (3,130,090,313)  -   - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ    41,404,302,697   37,611,739,900   40,306,850,808   37,701,415,561 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย  -   (4,311,249)  -   - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น      41,404,302,697   37,607,428,651   40,306,850,808   37,701,415,561 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   69,338,374,255   57,218,927,790   61,868,139,471   52,690,815,441 

38 วันที่ 5-8  เมษายน พ.ศ. 2561

  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

(กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปี ส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลค

โทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับ

ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท 

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเปน็อิสระจากกลุ่มบริษัทตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม

ข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ

การเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน

รายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเร่ืองเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่

ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผล

ของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับเร่ืองเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถอืเปน็รายการบญัชทีีส่ำาคญัยิง่รายการหนึง่ของบริษัทฯ เนือ่งจากจำานวนรายไดท้ีบ่นัทกึในบญัชจีะส่งผลก

ระทบโดยตรงต่อผลกำาไรขาดทุนประจำาปีของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯมีลูกค้าจำานวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่าง

กันออกไป ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญเป็นพิเศษ

กับการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ ทั้งนี้เพ่ือให้แน่ใจว่ารายได้จากการขายสินค้าถูกรับรู้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการทำาความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่

เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบ

ทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จาก

การขายเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 จำาเป็นต้อง

อาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก ประกอบกับสินค้าคงเหลือของบริษัทฯเป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งโดย

ทั่วไปจะล้าสมัยเร็วกว่าสินค้าประเภทอื่น ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคง

เหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ

ออกแบบไว้ และได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคง

เหลือโดยทำาความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำาเสมอในการ

ใช้เกณฑ์ดังกล่าว และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอายุของสินค้าคงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินค้าคงเหลือเพ่ือระบุถึงกลุ่ม

สินค้าที่มีข้อบ่งช้ีว่ามีการหมุนเวียนที่ช้ากว่าปกติ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบจำานวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจาก                                       

การขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า

การด้อยค่าของค่าความนิยมและสิทธิบัตร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของค่าความนิยมและสิทธิบัตรเป็นจำานวน 438 ล้านบาท และ 

316 ล้านบาท ตามลำาดับ ข้าพเจ้าให้ความสำาคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมและสิทธิบัตรดังกล่าว เนื่องจาก

การประเมนิการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมและสิทธบิตัรถอืเปน็ประมาณการทางบญัชทีีส่ำาคญัทีฝ่า่ยบริหารตอ้งใชด้ลุยพินจิอยา่งมาก

โดยเฉพาะในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจาก

กลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำาหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าความนิยมและสิทธิบัตร

สำาหรับการตรวจสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมและสิทธิบัตร ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำาหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

รวมถงึทำาความเขา้ใจและทดสอบขอ้สมมตทิีส่ำาคญัทีฝ่่ายบริหารเลือกใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดทีค่าดวา่จะไดรั้บในอนาคต

จากกลุ่มสินทรัพยด์งักล่าวและอตัราคดิลดทีใ่ช้ โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งและวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบกบัแหล่งขอ้มลู

ต่างๆของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นรายงานนัน้) ซึง่คาดว่าจะถกูจัดเตรียมใหก้บัขา้พเจ้าภายหลังวันทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบ

ใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มี

สาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเปน็สาระสำาคญั ขา้พเจ้าจะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้ม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลทราบเพ่ือใหม้กีารดำาเนนิการแกไ้ขทีเ่หมาะสมตอ่ไป  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนนิงานตอ่เนือ่ง การเปดิเผยเร่ือง

ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้

บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถปุระสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม

ความเหน็ของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสูงแตไ่มไ่ดเ้ปน็การรับประกนัวา่การปฏบิตังิาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ข้อมลูทีข่ดั

ตอ่ขอ้เทจ็จริงอาจเกดิจากการทจุรติหรือขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระสำาคญัเมือ่คาดการณ์อยา่งสมเหตสุมผลไดว้า่รายการทีข่ดัตอ่

ขอ้เทจ็จริงแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมผีลตอ่การตดัสินใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจา้ใชด้ลุยพินจิและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอด

การตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
 ระบแุละประเมนิความเส่ียงทีอ่าจมกีารแสดงขอ้มลูทีขั่ดตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคญัในงบการเงิน ไมว่่าจะเกดิจากการทจุริต

หรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิีการตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหลา่นัน้ และได้หลกัฐานการสอบ

บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้

ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย

อยา่งมนียัสำาคญัตอ่ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งหรือไม ่หากขา้พเจ้าไดข้อ้สรุปวา่มคีวามไมแ่นน่อนที่

มสีาระสำาคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจ้าถงึการเปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในงบการเงิน 

หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลัก

ฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจ้า อยา่งไรกต็าม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต

อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้
 ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า

งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 
 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอยา่งเพียงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงินของกจิการหรอืของกจิกรรมทางธรุกจิ

ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเร่ืองต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 

ประเดน็ทีม่นียัสำาคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพรอ่งทีม่นียัสำาคญัในระบบการควบคมุภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่ง

การตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ

และได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคล

ภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเปน็อสิระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้่าพเจา้ใชเ้พ่ือปอ้งกนัไมใ่หข้้าพเจ้าขาดความเปน็อสิระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการ

เงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่

กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่

ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

ณรงค์ พันตาวงษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2562

14 วันที่ 15-17  กันยายน พ.ศ. 2560

  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบ

ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ

งบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และ

ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกันของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจ้าไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรับผิดชอบของขา้พเจ้าไดก้ล่าวไวใ้นวรรค ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชตีอ่

การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจ้ามคีวามเปน็อสิระจากกลุ่มบริษัทตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีี่

กำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กำาหนดดา้นจรรยาบรรณอืน่ๆตามทีร่ะบใุน

ขอ้กำาหนดนัน้ดว้ย ขา้พเจ้าเชือ่วา่หลักฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ปน็เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ขา้พเจ้าขอใหสั้งเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินที ่29.3.1 เกีย่วกบัการทีบ่ริษัทฯไดรั้บหนงัสือประเมนิภาษีเงินไดน้ติบิคุคลสำาหรับป ี2540 ถงึป ี

2550 จากกรมสรรพากร กรณีการประเมินภาษีของปี 2540 จนถึงปี 2547 นั้น ศาลฎีกาได้มีคำาพิพากษาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 และ

วันที่ 23 มกราคม 2561 ให้บริษัทฯชำาระภาษีเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 1,135 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) ให้กับกรมสรรพากร ด้วย

เหตุนี้บริษัทฯจึงได้บันทึกภาษีเงินได้ตามคำาพิพากษาดังกล่าวพร้อมกับภาษีเงินได้ที่อาจเกิดขึ้นจากการประเมินภาษีของปี 2548 จนถึงปี 2550 

ด้วย เป็นจำานวนรวมทั้งสิ้น 1,259 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ข้าพเจ้า

มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสำาคญัในการตรวจสอบคอืเร่ืองตา่งๆ ทีม่นียัสำาคญัทีสุ่ดตามดลุยพินจิเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับ

งวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ 

ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของ

ข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนอง

ต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้

รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถอืเปน็รายการบญัชทีีส่ำาคญัยิง่รายการหนึง่ของบริษัทฯ เนือ่งจากจำานวนรายไดท้ีบ่นัทกึในบญัชจีะส่งผลกระทบโดยตรง

ตอ่ผลกำาไรขาดทนุประจำาปขีองบริษัทฯ ประกอบกบับริษัทฯมลูีกคา้จำานวนมากรายซึง่มเีง่ือนไขทางการคา้ทีแ่ตกตา่งกนัออกไป ดงันัน้ จงึมคีวาม

เส่ียงเกีย่วกบัมลูคา่และระยะเวลาในการรับรู้รายได ้ดว้ยเหตนุีข้า้พเจา้จึงใหค้วามสำาคญัเปน็พิเศษกบัการรับรูร้ายไดจ้ากการขายของบรษัิทฯ ทัง้นี้

เพื่อให้แน่ใจว่ารายได้จากการขายสินค้าถูกรับรู้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษัทฯโดยการทำาความเขา้ใจและประเมนิประสิทธภิาพของระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงจร

รายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกให้

แก่ลูกค้าภายหลังวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี และทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพ่ือตรวจสอบความผิดปกติที่อาจ

เกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

การประมาณการมลูคา่สุทธทิีค่าดว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามทีเ่ปดิเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 9 จำาเปน็ตอ้งอาศยัดลุยพินจิ

ของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก ประกอบกับสินค้าคงเหลือของบริษัทฯเป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งโดยทั่วไปจะล้าสมัยเร็วกว่าสินค้า

ประเภทอื่น ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดย

การสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ และได้

ประเมนิวิธกีารและขอ้สมมตทิีฝ่า่ยบริหารของบริษัทฯใชใ้นการพิจารณาคา่เผือ่การลดลงของมลูคา่สินคา้คงเหลือโดยทำาความเขา้ใจเกณฑท์ีใ่ชใ้น

การพิจารณาคา่เผือ่การลดลงของมลูคา่สินคา้คงเหลือ รวมถงึสอบทานความสม่ำาเสมอในการใชเ้กณฑด์งักล่าว และวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบขอ้มลู

อายขุองสินคา้คงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือเพ่ือระบถุงึกลุ่มสินคา้ทีม่ขีอ้บง่ชีว้า่มกีารหมนุเวยีนทีช่า้กวา่ปกต ินอกจากนี ้ขา้พเจ้า

ไดว้เิคราะหเ์ปรียบเทยีบจำานวนเงินสุทธทิีก่จิการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลังวนัทีใ่นงบการเงินกบัราคาทนุของสนิคา้คงเหลือแตล่ะกลุ่มสินคา้

การด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมยีอดคงเหลือของคา่ความนยิมในการรวมกจิการและสิทธบิตัรเปน็จำานวน 415 ล้านบาท และ 

372 ล้านบาท ตามลำาดบั ขา้พเจ้าใหค้วามสำาคญัเร่ืองการพิจารณาการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมในการรวมกจิการและสิทธบิตัรดงักล่าว เนือ่งจาก

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตรถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ

อย่างมากโดยเฉพาะในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่ม

สินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำาหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร

สำาหรับการตรวจสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำาหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงินสด รวมถึงทำาความเข้าใจและทดสอบข้อสมมติที่สำาคัญที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

จากกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวและอัตราคิดลดที่ใช้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่างๆของ

กลุ่มบริษัทฯและของอุตสาหกรรม

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้

สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ 

ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับ

งบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจำาปขีองกลุ่มบริษัทตามทีก่ล่าวขา้งตน้แล้ว และหากสรุปไดว่้ามกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคญั 

ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารมีหนา้ที่รบัผดิชอบในการจดัทำาและนำาเสนองบการเงนิเหลา่นี้โดยถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบ

เกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู้่บรหิารพิจารณาวา่จำาเปน็เพ่ือใหส้ามารถจัดทำางบการเงินทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอันเปน็สาระ

สำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงนิ ผู้บรหิารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรือ่งที่เกี่ยวกับการ

ดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิก

กลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย 

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ

สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

และถอืวา่มสีาระสำาคญัเมือ่คาดการณอ์ยา่งสมเหตสุมผลไดว้า่รายการทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมผีลตอ่การตดัสิน

ใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจ

สอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

   ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ 

   ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ 

   และเหมาะสมเพ่ือเปน็เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า ความเส่ียงทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคญัซึง่เปน็ผลมา 

   จากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร 

   หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

   ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์  

   แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

   ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 

   ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา

   สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญช ี

   ที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความ 

   สามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ 

   ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่ 

   เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน 

   ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้า อยา่งไรกต็าม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเปน็เหตใุหก้ลุ่มบริษัทตอ้งหยดุการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งได้

   ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงิน 

   แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

   รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายใน 

   กลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจ 

   สอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลในเร่ืองตา่งๆซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว้ ประเดน็ทีม่นียั

สำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสาร

กับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ

ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองทั้งหลายที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด

ปัจจุบันและกำาหนดเป็นเร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ

ห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงาน

ของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย

สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

ณรงค์ พันตาวงษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2561

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 25605

งบแสดงฐานะการเงิน    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559    
   (หน่วย: บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   19,685,363,416   20,487,951,634   12,184,017,823   12,912,492,655 
เงินลงทุนชั่วคราว   431,366,380   -   -   - 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7   10,696,536,754   9,815,396,646   8,982,015,612   7,147,857,400 
สินค้าคงเหลือ 8   7,296,775,898   6,141,318,226   4,448,579,319   3,665,518,299 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9   818,347,036   846,584,369   132,146,295   141,668,778 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   38,928,389,484   37,291,250,875   25,746,759,049   23,867,537,132 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน   54,729,708   72,705,137   -   - 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย  10   -   -   11,573,120,772   11,480,274,783 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  11   211,356,198   230,209,976   -   - 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  12   5,965,729,101   4,941,919,805   3,452,699,568   2,767,655,068 
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ   306,757,971   306,757,971   -   - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  13   487,017,028   558,565,250   2,723,926   5,522,265 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21   299,128,028   292,932,000   -   - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   66,158,068   68,536,021   1,319,327   1,363,044 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   7,390,876,102   6,471,626,160   15,029,863,593   14,254,815,160 
รวมสินทรัพย์   46,319,265,586   43,762,877,035   40,776,622,642   38,122,352,292 
     
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี้สินหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   321,099,118   189,930,764   -   - 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 14   11,349,105,922   10,272,575,658   8,207,849,863   7,122,841,283 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   77,130,958   130,969,052   433,800   5,324,806 
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 17   94,183,510   155,713,446   -   - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15   560,553,798   521,408,389   131,828,567   109,121,176 
รวมหนี้สินหมุนเวียน   12,402,073,306   11,270,597,309   8,340,112,230   7,237,287,265 
หนี้สินไม่หมุนเวียน     
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21   82,416,793   69,198,718   -   - 
สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16   1,458,713,064   1,449,154,812   259,426,435   262,635,979 
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 17   473,815,793   404,737,572   265,109,340   234,754,362 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   11,156,453   11,425,036   1,145,222   1,115,402 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   2,026,102,103   1,934,516,138   525,680,997   498,505,743 
รวมหนี้สิน   14,428,175,409   13,205,113,447   8,865,793,227   7,735,793,008 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทุนเรือนหุ้น     
   ทุนจดทะเบียน     
      หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000 
   ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว     
      หุ้นสามัญ 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500 
กำาไรสะสม     
   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 18   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000 
   ยังไม่ได้จัดสรร   30,705,031,836   29,091,127,321   29,045,635,301   27,521,365,170 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   (1,679,135,773)  (1,398,557,847)  -   - 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   31,891,090,177   30,557,763,588   31,910,829,415   30,386,559,284 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   31,891,090,177   30,557,763,588   31,910,829,415   30,386,559,284 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   46,319,265,586   43,762,877,035   40,776,622,642   38,122,352,292 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559     
      (หน่วย: บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กำาไรขาดทุน:     
รายได้     
รายได้จากการขายและบริการ   46,887,261,042   46,938,249,622   33,856,257,882   31,823,975,698 
รายได้อื่น     
   ดอกเบี้ยรับ   197,443,546   224,168,140   172,198,985   194,719,500 
   กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน   183,014,793   412,118,347   249,980,271   750,116,636 
   อื่น ๆ   384,037,205   418,728,576   168,578,798   158,470,495 
รวมรายได้   47,651,756,586   47,993,264,685   34,447,015,936   32,927,282,329 
ค่าใช้จ่าย     
ต้นทุนขายและบริการ   34,471,471,186   34,127,201,544   24,389,468,897   22,753,427,047 
ค่าใช้จ่ายในการขาย   3,104,092,018   2,936,637,114   1,302,084,085   1,165,693,244 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   1,691,402,709   1,668,835,393   869,398,676   859,678,331 
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา   2,523,525,436   1,993,943,175   2,469,515,024   1,793,141,561 
ค่าใช้จ่ายอื่น   129,872,774   238,616,130   32,892,724   32,927,147 
รวมค่าใช้จ่าย   41,920,364,123   40,965,233,356   29,063,359,406   26,604,867,330 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   5,731,392,463   7,028,031,329   5,383,656,530   6,322,414,999 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (45,160,564)  (39,382,969)  -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   5,686,231,899   6,988,648,360   5,383,656,530   6,322,414,999 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21   (169,941,530)  (274,833,130)  (12,885,157)  (19,296,768)
กำาไรสำาหรับปี   5,516,290,369   6,713,815,230   5,370,771,373   6,303,118,231 
     
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง     
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน     
   ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้   (280,577,926)  560,461,612   -   - 
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ     
   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้   (280,577,926)  560,461,612   -   - 
     
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง     
ผลกำาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ     
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้   (35,502,851)  (140,569,020)  20,381,761   - 
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ     
   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้   (35,502,851)  (140,569,020)  20,381,761   - 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี   (316,080,777)  419,892,592   20,381,761   - 
     
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   5,200,209,592   7,133,707,822   5,391,153,134   6,303,118,231 
     
การแบ่งปันกำาไร     
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5,516,290,369   6,713,815,230   5,370,771,373   6,303,118,231 
     
การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5,200,209,592   7,133,707,822   5,391,153,134   6,303,118,231 
     
กำาไรต่อหุ้น     
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน     
   กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   4.42   5.38   4.31   5.05 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และได้ตรวจ
สอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรับผดิชอบของข้าพเจ้าไดก้ล่าวไว้ในส่วนของความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเปน็อสิระจากกลุ่มบริษัทตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชทีีก่ำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจ้าไดป้ฏบิตัติามข้อกำาหนดดา้นจรรยาบรรณอืน่  ๆ
ตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 25.3.1 เกี่ยวกับการที่บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 2540 ถึงปี 2549 และหนังสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสำาหรับปี 2548 และปี 2549 จากกรมสรรพากร ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญอย่างยิ่งตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจ
สอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำาคัญยิ่งรายการหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากจำานวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำาไรขาดทุนประจำาปีของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯมีลูกค้าจำานวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อ
ให้แน่ใจว่ารายได้จากการขายสินค้าถูกรับรู้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการทำาความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบ การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของ
รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 จำาเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก ประกอบกับสินค้าคงเหลือของบริษัทฯเป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งโดยทั่วไปจะล้าสมัยเร็วกว่าสินค้าประเภทอื่น ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ และได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยทำาความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำาเสมอในการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอายุของสินค้าคงเหลือและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนที่ช้ากว่าปกติ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบจำานวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า
การด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร เป็นจำานวน 307 ล้านบาท และ 467 ล้านบาท ตามลำาดับ ข้าพเจ้าให้ความสำาคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตรดังกล่าว เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตรถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่าง
มากโดยเฉพาะในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำาหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่า ค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร 
สำาหรับการตรวจสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมในการรวมกจิการและสิทธบิตัร ขา้พเจ้าไดป้ระเมนิการกำาหนดหนว่ยสินทรัพยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงินสด รวมถงึทำาความเขา้ใจและทดสอบขอ้สมมตทิีส่ำาคญัทีฝ่่ายบริหารเลือกใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดทีค่าดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพยด์งักล่าวและอตัราคดิลดทีใ่ช ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งและวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัแหล่งขอ้มลูตา่งๆของกลุ่มบริษัทฯและของอตุสาหกรรม
ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป  
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของ กลุ่มบริษัท 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้
สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายณรงค์ พันตาวงษ์

ณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพันธ์ 2560

	 	 	 	 	 			วันที่	2	เมษายน	2558

เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	เดลต้า	อีเลคโทรนิคส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

เรื่อง		 ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำาปี	2557

	 บริษัท	เดลต้า	อีเลคโทรนิคส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทุกท่านทราบว่า	 เมื่อวันที่	 30	มีนาคม	2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2558	ของ 

บรษิทัฯ	ไดม้มีตอินมัุตใิห้จา่ยเงินปนัผลประจำาป	ี2557	ในอัตราหุ้นละ	3.00	บาท	(สามบาท

ถ้วน)	โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	9	เมษายน	2558

	 จึงประกาศมาเพื่อทราบ

	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

        _____________

	 	 	 			 													(นายอนุสรณ์	มุทราอิศ)

										 	 	 	 	 								กรรมการ		

69วันที่ 8 - 10 เมษายน พ.ศ. 2559

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558       

               (หน่วย: บาท)

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557

   (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   20,487,951,634   17,931,328,537   14,952,792,676   12,912,492,655   11,743,380,445   9,591,930,469 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 8   9,654,189,115   8,370,664,573   8,254,122,092   6,990,967,425   6,020,276,866   6,746,880,946 

สินค้าคงเหลือ 9   6,141,318,226   5,320,242,109   5,949,113,623   3,665,518,299   3,309,755,144   3,256,401,843 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 10   866,113,820   669,140,654   1,018,139,761   141,668,778   96,451,186   112,778,133 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   37,149,572,795   32,291,375,873   30,174,168,152   23,710,647,157   21,169,863,641   19,707,991,391 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน   72,705,137   76,768,513   120,848,044   -   -   - 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม   -   -   194,473,062   -   -   - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  11   -   -   -   11,480,274,783   10,750,923,813   10,750,923,813 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  12   230,209,976   245,195,459   288,798,962   -   -   - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  13   4,941,919,805   4,361,266,659   4,766,816,498   2,767,655,068   2,341,437,975   2,481,023,474 

ค่าความนิยมในการรวมกิจการ   306,757,971   306,757,971   306,757,971   -   -   - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน  14   558,565,250   582,985,117   644,380,376   5,522,265   8,400,558   20,472,227 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15   292,932,000   317,361,693   317,783,012   -   -   - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน   49,006,570   60,101,306   50,668,632   1,363,044   2,572,821   4,218,143 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   6,452,096,709   5,950,436,718   6,690,526,557   14,254,815,160   13,103,335,167   13,256,637,657 

รวมสินทรัพย์   43,601,669,504   38,241,812,591   36,864,694,709   37,965,462,317   34,273,198,808   32,964,629,048 

      

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หน้ีสินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  189,930,764   249,599,588   666,699,774   -   -   - 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 16   10,111,368,127   8,654,912,177   8,969,013,539   6,965,951,308   5,940,736,822   6,559,907,294 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   130,969,052   40,397,071   51,139,622   5,324,806   1,927,104   - 

ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 19   155,713,446   139,169,177   246,676,167   -   -   - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17   521,408,389   302,195,684   386,643,627   109,121,176   100,586,646   120,479,907 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน   11,109,389,778   9,386,273,697   10,320,172,729   7,080,397,290   6,043,250,572   6,680,387,201 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15   69,198,718   56,923,119   35,924,606   -   -   - 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18   1,449,154,812   1,334,217,020   1,254,560,628   262,635,979   227,549,377   210,332,466 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 19   404,737,572   285,323,629   189,983,408   234,754,362   175,622,564   68,081,288 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน   11,425,036   12,874,518   7,381,448   1,115,402   1,190,400   1,050,000 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน   1,934,516,138   1,689,338,286   1,487,850,090   498,505,743   404,362,341   279,463,754 

รวมหน้ีสิน   13,043,905,916   11,075,611,983   11,808,022,819   7,578,903,033   6,447,612,913   6,959,850,955 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

   ทุนจดทะเบียน       

      หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000 

   ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว       

      หุ้นสามัญ 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500 

กำาไรสะสม       

   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 20   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000 

   ยังไม่ได้จัดสรร   29,091,127,321   26,260,025,953   23,829,342,269   27,521,365,170   24,960,391,781   23,139,583,979 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น   (1,398,557,847)  (1,959,019,459)  (1,637,864,493)  -   -   - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   30,557,763,588   27,166,200,608   25,056,671,890   30,386,559,284   27,825,585,895   26,004,778,093 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   30,557,763,588   27,166,200,608   25,056,671,890   30,386,559,284   27,825,585,895   26,004,778,093 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   43,601,669,504   38,241,812,591   36,864,694,709   37,965,462,317   34,273,198,808   32,964,629,048 

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558    
    (หน่วย: บาท)
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 หมายเหตุ 2558  2557 2558 2557
        (ปรับปรุงใหม่)     (ปรับปรุงใหม่)
กำาไรขาดทุน:    
รายได้    
รายได้จากการขายและบริการ   46,938,249,622   44,071,356,302   31,823,975,698   30,047,023,925 
รายได้อ่ืน    
   ดอกเบ้ียรับ   224,168,140   210,104,957   194,719,500   182,368,782 
   กำาไรจากอัตราแลกเปล่ียน   412,118,347   231,121,051   750,116,636   224,178,930 
   กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -   2,718,142   -   - 
   กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม   -   192,326,393   -   - 
   อ่ืน ๆ   418,728,576   370,077,900   158,470,495   194,197,132 
รวมรายได้   47,993,264,685   45,077,704,745   32,927,282,329   30,647,768,769 
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขายและบริการ   34,127,201,544   32,283,939,263   22,753,427,047   21,507,905,261 
ค่าใช้จ่ายในการขาย   2,936,637,114   2,713,657,515   927,050,380   860,755,891 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   1,668,835,393   1,721,646,233   1,098,321,195   1,094,072,477 
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา   1,993,943,175   1,945,287,958   1,793,141,561   1,797,566,056 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน   238,616,130   314,938,152   32,927,147   194,039,923 
รวมค่าใช้จ่าย   40,965,233,356   38,979,469,121   26,604,867,330   25,454,339,608 
กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     
  ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   7,028,031,329   6,098,235,624   6,322,414,999   5,193,429,161 
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม    -   2,225,972   -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   7,028,031,329   6,100,461,596   6,322,414,999   5,193,429,161 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (39,382,969)  (72,687,637)  -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  6,988,648,360   6,027,773,959   6,322,414,999   5,193,429,161 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  15  (274,833,130)  (84,705,471)  (19,296,768)  (4,691,001)
กำาไรสำาหรับปี   6,713,815,230   5,943,068,488   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:    
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง    
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน    
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้   560,461,612   (321,154,966)  -   - 
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   560,461,612   (321,154,966)  -   - 
    
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง    
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   (140,569,020)  (144,454,446)  -   - 
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   (140,569,020)  (144,454,446)  -   - 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปี   419,892,592   (465,609,412)  -   - 
    
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   7,133,707,822   5,477,459,076   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
การแบ่งปันกำาไร    
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   6,713,815,230   5,943,068,488   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   7,133,707,822   5,477,459,076   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
กำาไรต่อหุ้น    
กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน    
   กำาไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5.38   4.76   5.05   4.16 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2558 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้
บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกำาหนดให้
ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ใน
การประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทำาข้ึนโดยผู้บริหาร รวมท้ังการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า
เช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท เดลต้า อีเลคโทร
นิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 26.3.1 เก่ียวกับการท่ีบริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 2540 ถึง 2548 และหนังสือประเมินภาษี
ธุรกิจเฉพาะสำาหรับปี 2548 จากกรมสรรพากร
ท้ังน้ี ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อย่างใด

ณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ : 18 กุมภาพันธ์ 2559

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 25605

งบแสดงฐานะการเงิน    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559    
   (หน่วย: บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   19,685,363,416   20,487,951,634   12,184,017,823   12,912,492,655 
เงินลงทุนชั่วคราว   431,366,380   -   -   - 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7   10,696,536,754   9,815,396,646   8,982,015,612   7,147,857,400 
สินค้าคงเหลือ 8   7,296,775,898   6,141,318,226   4,448,579,319   3,665,518,299 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9   818,347,036   846,584,369   132,146,295   141,668,778 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   38,928,389,484   37,291,250,875   25,746,759,049   23,867,537,132 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน   54,729,708   72,705,137   -   - 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย  10   -   -   11,573,120,772   11,480,274,783 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  11   211,356,198   230,209,976   -   - 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  12   5,965,729,101   4,941,919,805   3,452,699,568   2,767,655,068 
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ   306,757,971   306,757,971   -   - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  13   487,017,028   558,565,250   2,723,926   5,522,265 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21   299,128,028   292,932,000   -   - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   66,158,068   68,536,021   1,319,327   1,363,044 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   7,390,876,102   6,471,626,160   15,029,863,593   14,254,815,160 
รวมสินทรัพย์   46,319,265,586   43,762,877,035   40,776,622,642   38,122,352,292 
     
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี้สินหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   321,099,118   189,930,764   -   - 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 14   11,349,105,922   10,272,575,658   8,207,849,863   7,122,841,283 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   77,130,958   130,969,052   433,800   5,324,806 
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 17   94,183,510   155,713,446   -   - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15   560,553,798   521,408,389   131,828,567   109,121,176 
รวมหนี้สินหมุนเวียน   12,402,073,306   11,270,597,309   8,340,112,230   7,237,287,265 
หนี้สินไม่หมุนเวียน     
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21   82,416,793   69,198,718   -   - 
สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16   1,458,713,064   1,449,154,812   259,426,435   262,635,979 
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 17   473,815,793   404,737,572   265,109,340   234,754,362 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   11,156,453   11,425,036   1,145,222   1,115,402 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   2,026,102,103   1,934,516,138   525,680,997   498,505,743 
รวมหนี้สิน   14,428,175,409   13,205,113,447   8,865,793,227   7,735,793,008 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทุนเรือนหุ้น     
   ทุนจดทะเบียน     
      หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000 
   ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว     
      หุ้นสามัญ 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500 
กำาไรสะสม     
   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 18   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000 
   ยังไม่ได้จัดสรร   30,705,031,836   29,091,127,321   29,045,635,301   27,521,365,170 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   (1,679,135,773)  (1,398,557,847)  -   - 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   31,891,090,177   30,557,763,588   31,910,829,415   30,386,559,284 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   31,891,090,177   30,557,763,588   31,910,829,415   30,386,559,284 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   46,319,265,586   43,762,877,035   40,776,622,642   38,122,352,292 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559     
      (หน่วย: บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กำาไรขาดทุน:     
รายได้     
รายได้จากการขายและบริการ   46,887,261,042   46,938,249,622   33,856,257,882   31,823,975,698 
รายได้อื่น     
   ดอกเบี้ยรับ   197,443,546   224,168,140   172,198,985   194,719,500 
   กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน   183,014,793   412,118,347   249,980,271   750,116,636 
   อื่น ๆ   384,037,205   418,728,576   168,578,798   158,470,495 
รวมรายได้   47,651,756,586   47,993,264,685   34,447,015,936   32,927,282,329 
ค่าใช้จ่าย     
ต้นทุนขายและบริการ   34,471,471,186   34,127,201,544   24,389,468,897   22,753,427,047 
ค่าใช้จ่ายในการขาย   3,104,092,018   2,936,637,114   1,302,084,085   1,165,693,244 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   1,691,402,709   1,668,835,393   869,398,676   859,678,331 
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา   2,523,525,436   1,993,943,175   2,469,515,024   1,793,141,561 
ค่าใช้จ่ายอื่น   129,872,774   238,616,130   32,892,724   32,927,147 
รวมค่าใช้จ่าย   41,920,364,123   40,965,233,356   29,063,359,406   26,604,867,330 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   5,731,392,463   7,028,031,329   5,383,656,530   6,322,414,999 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (45,160,564)  (39,382,969)  -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   5,686,231,899   6,988,648,360   5,383,656,530   6,322,414,999 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21   (169,941,530)  (274,833,130)  (12,885,157)  (19,296,768)
กำาไรสำาหรับปี   5,516,290,369   6,713,815,230   5,370,771,373   6,303,118,231 
     
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง     
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน     
   ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้   (280,577,926)  560,461,612   -   - 
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ     
   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้   (280,577,926)  560,461,612   -   - 
     
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง     
ผลกำาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ     
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้   (35,502,851)  (140,569,020)  20,381,761   - 
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ     
   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้   (35,502,851)  (140,569,020)  20,381,761   - 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี   (316,080,777)  419,892,592   20,381,761   - 
     
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   5,200,209,592   7,133,707,822   5,391,153,134   6,303,118,231 
     
การแบ่งปันกำาไร     
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5,516,290,369   6,713,815,230   5,370,771,373   6,303,118,231 
     
การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5,200,209,592   7,133,707,822   5,391,153,134   6,303,118,231 
     
กำาไรต่อหุ้น     
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน     
   กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   4.42   5.38   4.31   5.05 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และได้ตรวจ
สอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจ้าไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรับผดิชอบของขา้พเจ้าไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเปน็อสิระจากกลุ่มบริษัทตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชทีีก่ำาหนดโดยสภาวิชาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจ้าไดป้ฏบิตัติามข้อกำาหนดดา้นจรรยาบรรณอืน่  ๆ
ตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 25.3.1 เกี่ยวกับการที่บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 2540 ถึงปี 2549 และหนังสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสำาหรับปี 2548 และปี 2549 จากกรมสรรพากร ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญอย่างยิ่งตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจ
สอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำาคัญยิ่งรายการหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากจำานวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำาไรขาดทุนประจำาปีของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯมีลูกค้าจำานวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อ
ให้แน่ใจว่ารายได้จากการขายสินค้าถูกรับรู้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการทำาความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบ การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของ
รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 จำาเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก ประกอบกับสินค้าคงเหลือของบริษัทฯเป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งโดยทั่วไปจะล้าสมัยเร็วกว่าสินค้าประเภทอื่น ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ และได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยทำาความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำาเสมอในการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอายุของสินค้าคงเหลือและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนที่ช้ากว่าปกติ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบจำานวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า
การด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร เป็นจำานวน 307 ล้านบาท และ 467 ล้านบาท ตามลำาดับ ข้าพเจ้าให้ความสำาคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตรดังกล่าว เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตรถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่าง
มากโดยเฉพาะในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำาหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่า ค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร 
สำาหรับการตรวจสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมในการรวมกจิการและสิทธบิตัร ขา้พเจ้าไดป้ระเมนิการกำาหนดหนว่ยสินทรัพยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงินสด รวมถงึทำาความเขา้ใจและทดสอบขอ้สมมตทิีส่ำาคญัทีฝ่่ายบริหารเลือกใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดทีค่าดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพยด์งักล่าวและอตัราคดิลดทีใ่ช ้โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบทีเ่กีย่วขอ้งและวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบกบัแหล่งขอ้มลูตา่งๆของกลุ่มบริษัทฯและของอตุสาหกรรม
ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป  
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของ กลุ่มบริษัท 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้
สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายณรงค์ พันตาวงษ์

ณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพันธ์ 2560

	 	 	 	 	 			วันที่	2	เมษายน	2558

เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	เดลต้า	อีเลคโทรนิคส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

เรื่อง		 ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำาปี	2557

	 บริษัท	เดลต้า	อีเลคโทรนิคส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทุกท่านทราบว่า	 เมื่อวันที่	 30	มีนาคม	2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2558	ของ 

บริษัทฯ	ไดมี้มตอินมุตัใิห้จา่ยเงนิปนัผลประจำาป	ี2557	ในอตัราหุ้นละ	3.00	บาท	(สามบาท

ถ้วน)	โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	9	เมษายน	2558

	 จึงประกาศมาเพื่อทราบ

	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

        _____________

	 	 	 			 													(นายอนุสรณ์	มุทราอิศ)

										 	 	 	 	 								กรรมการ		

69วันที่ 8 - 10 เมษายน พ.ศ. 2559

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558       

               (หน่วย: บาท)

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557

   (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   20,487,951,634   17,931,328,537   14,952,792,676   12,912,492,655   11,743,380,445   9,591,930,469 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 8   9,654,189,115   8,370,664,573   8,254,122,092   6,990,967,425   6,020,276,866   6,746,880,946 

สินค้าคงเหลือ 9   6,141,318,226   5,320,242,109   5,949,113,623   3,665,518,299   3,309,755,144   3,256,401,843 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 10   866,113,820   669,140,654   1,018,139,761   141,668,778   96,451,186   112,778,133 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   37,149,572,795   32,291,375,873   30,174,168,152   23,710,647,157   21,169,863,641   19,707,991,391 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน   72,705,137   76,768,513   120,848,044   -   -   - 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม   -   -   194,473,062   -   -   - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  11   -   -   -   11,480,274,783   10,750,923,813   10,750,923,813 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  12   230,209,976   245,195,459   288,798,962   -   -   - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  13   4,941,919,805   4,361,266,659   4,766,816,498   2,767,655,068   2,341,437,975   2,481,023,474 

ค่าความนิยมในการรวมกิจการ   306,757,971   306,757,971   306,757,971   -   -   - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน  14   558,565,250   582,985,117   644,380,376   5,522,265   8,400,558   20,472,227 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15   292,932,000   317,361,693   317,783,012   -   -   - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน   49,006,570   60,101,306   50,668,632   1,363,044   2,572,821   4,218,143 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   6,452,096,709   5,950,436,718   6,690,526,557   14,254,815,160   13,103,335,167   13,256,637,657 

รวมสินทรัพย์   43,601,669,504   38,241,812,591   36,864,694,709   37,965,462,317   34,273,198,808   32,964,629,048 

      

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หน้ีสินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  189,930,764   249,599,588   666,699,774   -   -   - 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 16   10,111,368,127   8,654,912,177   8,969,013,539   6,965,951,308   5,940,736,822   6,559,907,294 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   130,969,052   40,397,071   51,139,622   5,324,806   1,927,104   - 

ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 19   155,713,446   139,169,177   246,676,167   -   -   - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17   521,408,389   302,195,684   386,643,627   109,121,176   100,586,646   120,479,907 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน   11,109,389,778   9,386,273,697   10,320,172,729   7,080,397,290   6,043,250,572   6,680,387,201 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15   69,198,718   56,923,119   35,924,606   -   -   - 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18   1,449,154,812   1,334,217,020   1,254,560,628   262,635,979   227,549,377   210,332,466 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 19   404,737,572   285,323,629   189,983,408   234,754,362   175,622,564   68,081,288 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน   11,425,036   12,874,518   7,381,448   1,115,402   1,190,400   1,050,000 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน   1,934,516,138   1,689,338,286   1,487,850,090   498,505,743   404,362,341   279,463,754 

รวมหน้ีสิน   13,043,905,916   11,075,611,983   11,808,022,819   7,578,903,033   6,447,612,913   6,959,850,955 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

   ทุนจดทะเบียน       

      หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000 

   ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว       

      หุ้นสามัญ 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500 

กำาไรสะสม       

   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 20   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000 

   ยังไม่ได้จัดสรร   29,091,127,321   26,260,025,953   23,829,342,269   27,521,365,170   24,960,391,781   23,139,583,979 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น   (1,398,557,847)  (1,959,019,459)  (1,637,864,493)  -   -   - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   30,557,763,588   27,166,200,608   25,056,671,890   30,386,559,284   27,825,585,895   26,004,778,093 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   30,557,763,588   27,166,200,608   25,056,671,890   30,386,559,284   27,825,585,895   26,004,778,093 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   43,601,669,504   38,241,812,591   36,864,694,709   37,965,462,317   34,273,198,808   32,964,629,048 

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558    
    (หน่วย: บาท)
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 หมายเหตุ 2558  2557 2558 2557
        (ปรับปรุงใหม่)     (ปรับปรุงใหม่)
กำาไรขาดทุน:    
รายได้    
รายได้จากการขายและบริการ   46,938,249,622   44,071,356,302   31,823,975,698   30,047,023,925 
รายได้อ่ืน    
   ดอกเบ้ียรับ   224,168,140   210,104,957   194,719,500   182,368,782 
   กำาไรจากอัตราแลกเปล่ียน   412,118,347   231,121,051   750,116,636   224,178,930 
   กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -   2,718,142   -   - 
   กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม   -   192,326,393   -   - 
   อ่ืน ๆ   418,728,576   370,077,900   158,470,495   194,197,132 
รวมรายได้   47,993,264,685   45,077,704,745   32,927,282,329   30,647,768,769 
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขายและบริการ   34,127,201,544   32,283,939,263   22,753,427,047   21,507,905,261 
ค่าใช้จ่ายในการขาย   2,936,637,114   2,713,657,515   927,050,380   860,755,891 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   1,668,835,393   1,721,646,233   1,098,321,195   1,094,072,477 
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา   1,993,943,175   1,945,287,958   1,793,141,561   1,797,566,056 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน   238,616,130   314,938,152   32,927,147   194,039,923 
รวมค่าใช้จ่าย   40,965,233,356   38,979,469,121   26,604,867,330   25,454,339,608 
กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     
  ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   7,028,031,329   6,098,235,624   6,322,414,999   5,193,429,161 
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม    -   2,225,972   -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   7,028,031,329   6,100,461,596   6,322,414,999   5,193,429,161 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (39,382,969)  (72,687,637)  -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  6,988,648,360   6,027,773,959   6,322,414,999   5,193,429,161 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  15  (274,833,130)  (84,705,471)  (19,296,768)  (4,691,001)
กำาไรสำาหรับปี   6,713,815,230   5,943,068,488   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:    
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง    
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน    
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้   560,461,612   (321,154,966)  -   - 
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   560,461,612   (321,154,966)  -   - 
    
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง    
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   (140,569,020)  (144,454,446)  -   - 
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   (140,569,020)  (144,454,446)  -   - 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปี   419,892,592   (465,609,412)  -   - 
    
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   7,133,707,822   5,477,459,076   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
การแบ่งปันกำาไร    
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   6,713,815,230   5,943,068,488   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   7,133,707,822   5,477,459,076   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
กำาไรต่อหุ้น    
กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน    
   กำาไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5.38   4.76   5.05   4.16 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2558 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้
บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกำาหนดให้
ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ใน
การประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทำาข้ึนโดยผู้บริหาร รวมท้ังการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า
เช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท เดลต้า อีเลคโทร
นิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 26.3.1 เก่ียวกับการท่ีบริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 2540 ถึง 2548 และหนังสือประเมินภาษี
ธุรกิจเฉพาะสำาหรับปี 2548 จากกรมสรรพากร
ท้ังน้ี ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อย่างใด

ณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ : 18 กุมภาพันธ์ 2559

14 วันที่ 15-17  กันยายน พ.ศ. 2560

  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบ

ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ

งบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และ

ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกันของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจ้าไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรับผิดชอบของขา้พเจ้าไดก้ล่าวไวใ้นวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชตีอ่

การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจ้ามคีวามเปน็อสิระจากกลุ่มบริษัทตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีี่

กำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กำาหนดดา้นจรรยาบรรณอืน่ๆตามทีร่ะบใุน

ขอ้กำาหนดนัน้ดว้ย ขา้พเจ้าเชือ่วา่หลักฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ปน็เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ขา้พเจ้าขอใหสั้งเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินที ่29.3.1 เกีย่วกบัการทีบ่ริษัทฯไดรั้บหนงัสือประเมนิภาษีเงินไดน้ติบิคุคลสำาหรับป ี2540 ถงึป ี

2550 จากกรมสรรพากร กรณีการประเมินภาษีของปี 2540 จนถึงปี 2547 นั้น ศาลฎีกาได้มีคำาพิพากษาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 และ

วันที่ 23 มกราคม 2561 ให้บริษัทฯชำาระภาษีเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 1,135 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) ให้กับกรมสรรพากร ด้วย

เหตุนี้บริษัทฯจึงได้บันทึกภาษีเงินได้ตามคำาพิพากษาดังกล่าวพร้อมกับภาษีเงินได้ที่อาจเกิดขึ้นจากการประเมินภาษีของปี 2548 จนถึงปี 2550 

ด้วย เป็นจำานวนรวมทั้งสิ้น 1,259 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ข้าพเจ้า

มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสำาคญัในการตรวจสอบคอืเร่ืองตา่งๆ ทีม่นียัสำาคญัทีสุ่ดตามดลุยพินจิเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับ

งวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ 

ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของ

ข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนอง

ต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้

รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถอืเปน็รายการบญัชทีีส่ำาคญัยิง่รายการหนึง่ของบริษัทฯ เนือ่งจากจำานวนรายไดท้ีบ่นัทกึในบญัชจีะส่งผลกระทบโดยตรง

ตอ่ผลกำาไรขาดทนุประจำาปขีองบริษัทฯ ประกอบกบับริษัทฯมลูีกคา้จำานวนมากรายซึง่มเีง่ือนไขทางการคา้ทีแ่ตกตา่งกนัออกไป ดงันัน้ จงึมคีวาม

เส่ียงเกีย่วกบัมลูคา่และระยะเวลาในการรับรู้รายได ้ดว้ยเหตนุีข้า้พเจา้จึงใหค้วามสำาคญัเปน็พิเศษกบัการรับรูร้ายไดจ้ากการขายของบรษัิทฯ ทัง้นี้

เพื่อให้แน่ใจว่ารายได้จากการขายสินค้าถูกรับรู้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษัทฯโดยการทำาความเขา้ใจและประเมนิประสิทธภิาพของระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงจร

รายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกให้

แก่ลูกค้าภายหลังวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี และทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพ่ือตรวจสอบความผิดปกติที่อาจ

เกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

การประมาณการมลูคา่สุทธทิีค่าดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามทีเ่ปดิเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 9 จำาเปน็ตอ้งอาศยัดลุยพินจิ

ของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก ประกอบกับสินค้าคงเหลือของบริษัทฯเป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งโดยทั่วไปจะล้าสมัยเร็วกว่าสินค้า

ประเภทอื่น ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดย

การสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ และได้

ประเมนิวธิกีารและขอ้สมมตทิีฝ่า่ยบริหารของบริษัทฯใชใ้นการพิจารณาคา่เผือ่การลดลงของมลูคา่สินคา้คงเหลือโดยทำาความเขา้ใจเกณฑท์ีใ่ชใ้น

การพิจารณาคา่เผือ่การลดลงของมลูคา่สินคา้คงเหลือ รวมถงึสอบทานความสม่ำาเสมอในการใชเ้กณฑด์งักล่าว และวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบขอ้มลู

อายขุองสินคา้คงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือเพ่ือระบถุงึกลุ่มสินคา้ทีม่ขีอ้บง่ชีว้า่มกีารหมนุเวยีนทีช่า้กวา่ปกต ินอกจากนี ้ขา้พเจ้า

ไดว้เิคราะหเ์ปรียบเทยีบจำานวนเงินสุทธทิีก่จิการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลังวนัทีใ่นงบการเงินกบัราคาทนุของสินคา้คงเหลือแตล่ะกลุ่มสินคา้

การด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมยีอดคงเหลือของคา่ความนยิมในการรวมกจิการและสิทธบิตัรเปน็จำานวน 415 ล้านบาท และ 

372 ล้านบาท ตามลำาดบั ข้าพเจ้าใหค้วามสำาคญัเร่ืองการพิจารณาการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมในการรวมกจิการและสิทธบิตัรดงักล่าว เนือ่งจาก

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตรถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ

อย่างมากโดยเฉพาะในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่ม

สินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำาหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร

สำาหรับการตรวจสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำาหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงินสด รวมถึงทำาความเข้าใจและทดสอบข้อสมมติที่สำาคัญที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

จากกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวและอัตราคิดลดที่ใช้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่างๆของ

กลุ่มบริษัทฯและของอุตสาหกรรม

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้

สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ 

ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับ

งบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจำาปขีองกลุ่มบริษัทตามทีก่ล่าวขา้งตน้แล้ว และหากสรุปไดว่้ามกีารแสดงข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคญั 

ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารมีหนา้ที่รบัผดิชอบในการจดัทำาและนำาเสนองบการเงนิเหลา่นี้โดยถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบ

เกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู้่บรหิารพิจารณาวา่จำาเปน็เพ่ือใหส้ามารถจัดทำางบการเงินทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเปน็สาระ

สำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงนิ ผู้บรหิารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรือ่งที่เกี่ยวกับการ

ดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิก

กลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย 

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ

สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

และถอืวา่มสีาระสำาคญัเมือ่คาดการณอ์ยา่งสมเหตสุมผลไดว้า่รายการทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จริงแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมผีลตอ่การตดัสิน

ใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจ

สอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

   ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ 

   ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ 

   และเหมาะสมเพ่ือเปน็เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า ความเส่ียงทีไ่มพ่บข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จริงอันเปน็สาระสำาคญัซึง่เปน็ผลมา 

   จากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร 

   หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

   ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์  

   แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

   ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 

   ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา

   สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญช ี

   ที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความ 

   สามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ 

   ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่ 

   เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน 

   ของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจ้า อยา่งไรกต็าม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเปน็เหตใุหก้ลุ่มบริษัทตอ้งหยดุการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งได้

   ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงิน 

   แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

   รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายใน 

   กลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจ 

   สอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูลในเร่ืองตา่งๆซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นียั

สำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสาร

กับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ

ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด

ปัจจุบันและกำาหนดเป็นเร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ

ห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงาน

ของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย

สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

ณรงค์ พันตาวงษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2561

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 25605

งบแสดงฐานะการเงิน    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559    
   (หน่วย: บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   19,685,363,416   20,487,951,634   12,184,017,823   12,912,492,655 
เงินลงทุนชั่วคราว   431,366,380   -   -   - 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7   10,696,536,754   9,815,396,646   8,982,015,612   7,147,857,400 
สินค้าคงเหลือ 8   7,296,775,898   6,141,318,226   4,448,579,319   3,665,518,299 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9   818,347,036   846,584,369   132,146,295   141,668,778 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   38,928,389,484   37,291,250,875   25,746,759,049   23,867,537,132 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน   54,729,708   72,705,137   -   - 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย  10   -   -   11,573,120,772   11,480,274,783 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  11   211,356,198   230,209,976   -   - 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  12   5,965,729,101   4,941,919,805   3,452,699,568   2,767,655,068 
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ   306,757,971   306,757,971   -   - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  13   487,017,028   558,565,250   2,723,926   5,522,265 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21   299,128,028   292,932,000   -   - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   66,158,068   68,536,021   1,319,327   1,363,044 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   7,390,876,102   6,471,626,160   15,029,863,593   14,254,815,160 
รวมสินทรัพย์   46,319,265,586   43,762,877,035   40,776,622,642   38,122,352,292 
     
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี้สินหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   321,099,118   189,930,764   -   - 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 14   11,349,105,922   10,272,575,658   8,207,849,863   7,122,841,283 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   77,130,958   130,969,052   433,800   5,324,806 
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 17   94,183,510   155,713,446   -   - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15   560,553,798   521,408,389   131,828,567   109,121,176 
รวมหนี้สินหมุนเวียน   12,402,073,306   11,270,597,309   8,340,112,230   7,237,287,265 
หนี้สินไม่หมุนเวียน     
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21   82,416,793   69,198,718   -   - 
สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16   1,458,713,064   1,449,154,812   259,426,435   262,635,979 
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 17   473,815,793   404,737,572   265,109,340   234,754,362 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   11,156,453   11,425,036   1,145,222   1,115,402 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   2,026,102,103   1,934,516,138   525,680,997   498,505,743 
รวมหนี้สิน   14,428,175,409   13,205,113,447   8,865,793,227   7,735,793,008 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทุนเรือนหุ้น     
   ทุนจดทะเบียน     
      หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000 
   ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว     
      หุ้นสามัญ 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500 
กำาไรสะสม     
   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 18   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000 
   ยังไม่ได้จัดสรร   30,705,031,836   29,091,127,321   29,045,635,301   27,521,365,170 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   (1,679,135,773)  (1,398,557,847)  -   - 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   31,891,090,177   30,557,763,588   31,910,829,415   30,386,559,284 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   31,891,090,177   30,557,763,588   31,910,829,415   30,386,559,284 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   46,319,265,586   43,762,877,035   40,776,622,642   38,122,352,292 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559     
      (หน่วย: บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กำาไรขาดทุน:     
รายได้     
รายได้จากการขายและบริการ   46,887,261,042   46,938,249,622   33,856,257,882   31,823,975,698 
รายได้อื่น     
   ดอกเบี้ยรับ   197,443,546   224,168,140   172,198,985   194,719,500 
   กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน   183,014,793   412,118,347   249,980,271   750,116,636 
   อื่น ๆ   384,037,205   418,728,576   168,578,798   158,470,495 
รวมรายได้   47,651,756,586   47,993,264,685   34,447,015,936   32,927,282,329 
ค่าใช้จ่าย     
ต้นทุนขายและบริการ   34,471,471,186   34,127,201,544   24,389,468,897   22,753,427,047 
ค่าใช้จ่ายในการขาย   3,104,092,018   2,936,637,114   1,302,084,085   1,165,693,244 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   1,691,402,709   1,668,835,393   869,398,676   859,678,331 
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา   2,523,525,436   1,993,943,175   2,469,515,024   1,793,141,561 
ค่าใช้จ่ายอื่น   129,872,774   238,616,130   32,892,724   32,927,147 
รวมค่าใช้จ่าย   41,920,364,123   40,965,233,356   29,063,359,406   26,604,867,330 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   5,731,392,463   7,028,031,329   5,383,656,530   6,322,414,999 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (45,160,564)  (39,382,969)  -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   5,686,231,899   6,988,648,360   5,383,656,530   6,322,414,999 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21   (169,941,530)  (274,833,130)  (12,885,157)  (19,296,768)
กำาไรสำาหรับปี   5,516,290,369   6,713,815,230   5,370,771,373   6,303,118,231 
     
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง     
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน     
   ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้   (280,577,926)  560,461,612   -   - 
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ     
   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้   (280,577,926)  560,461,612   -   - 
     
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง     
ผลกำาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ     
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้   (35,502,851)  (140,569,020)  20,381,761   - 
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ     
   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้   (35,502,851)  (140,569,020)  20,381,761   - 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี   (316,080,777)  419,892,592   20,381,761   - 
     
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   5,200,209,592   7,133,707,822   5,391,153,134   6,303,118,231 
     
การแบ่งปันกำาไร     
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5,516,290,369   6,713,815,230   5,370,771,373   6,303,118,231 
     
การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5,200,209,592   7,133,707,822   5,391,153,134   6,303,118,231 
     
กำาไรต่อหุ้น     
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน     
   กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   4.42   5.38   4.31   5.05 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และได้ตรวจ
สอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจ้าไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของข้าพเจ้าไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเปน็อสิระจากกลุ่มบริษัทตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชทีีก่ำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจ้าไดป้ฏบิตัติามข้อกำาหนดดา้นจรรยาบรรณอืน่  ๆ
ตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 25.3.1 เกี่ยวกับการที่บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 2540 ถึงปี 2549 และหนังสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสำาหรับปี 2548 และปี 2549 จากกรมสรรพากร ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญอย่างยิ่งตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจ
สอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำาคัญยิ่งรายการหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากจำานวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำาไรขาดทุนประจำาปีของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯมีลูกค้าจำานวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อ
ให้แน่ใจว่ารายได้จากการขายสินค้าถูกรับรู้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการทำาความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบ การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของ
รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 จำาเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก ประกอบกับสินค้าคงเหลือของบริษัทฯเป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งโดยทั่วไปจะล้าสมัยเร็วกว่าสินค้าประเภทอื่น ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ และได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยทำาความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำาเสมอในการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอายุของสินค้าคงเหลือและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนที่ช้ากว่าปกติ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบจำานวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า
การด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร เป็นจำานวน 307 ล้านบาท และ 467 ล้านบาท ตามลำาดับ ข้าพเจ้าให้ความสำาคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตรดังกล่าว เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตรถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่าง
มากโดยเฉพาะในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำาหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่า ค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร 
สำาหรับการตรวจสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมในการรวมกจิการและสิทธบิตัร ข้าพเจ้าไดป้ระเมนิการกำาหนดหนว่ยสินทรัพยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงินสด รวมถงึทำาความเขา้ใจและทดสอบขอ้สมมตทิีส่ำาคญัทีฝ่่ายบริหารเลือกใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดทีค่าดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพยด์งักล่าวและอตัราคดิลดทีใ่ช ้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบทีเ่กีย่วขอ้งและวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบกบัแหล่งขอ้มลูตา่งๆของกลุ่มบริษัทฯและของอุตสาหกรรม
ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป  
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของ กลุ่มบริษัท 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้
สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายณรงค์ พันตาวงษ์

ณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพันธ์ 2560

	 	 	 	 	 			วันที่	2	เมษายน	2558

เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	เดลต้า	อีเลคโทรนิคส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

เรื่อง		 ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำาปี	2557

	 บริษัท	เดลต้า	อีเลคโทรนิคส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทุกท่านทราบว่า	 เมื่อวันที่	 30	มีนาคม	2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2558	ของ 

บรษิทัฯ	ไดม้มีติอนมุติัให้จา่ยเงนิปนัผลประจำาป	ี2557	ในอตัราหุ้นละ	3.00	บาท	(สามบาท

ถ้วน)	โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	9	เมษายน	2558

	 จึงประกาศมาเพื่อทราบ

	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

        _____________

	 	 	 			 													(นายอนุสรณ์	มุทราอิศ)

										 	 	 	 	 								กรรมการ		

69วันที่ 8 - 10 เมษายน พ.ศ. 2559

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558       

               (หน่วย: บาท)

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557

   (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   20,487,951,634   17,931,328,537   14,952,792,676   12,912,492,655   11,743,380,445   9,591,930,469 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 8   9,654,189,115   8,370,664,573   8,254,122,092   6,990,967,425   6,020,276,866   6,746,880,946 

สินค้าคงเหลือ 9   6,141,318,226   5,320,242,109   5,949,113,623   3,665,518,299   3,309,755,144   3,256,401,843 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 10   866,113,820   669,140,654   1,018,139,761   141,668,778   96,451,186   112,778,133 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   37,149,572,795   32,291,375,873   30,174,168,152   23,710,647,157   21,169,863,641   19,707,991,391 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน   72,705,137   76,768,513   120,848,044   -   -   - 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม   -   -   194,473,062   -   -   - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  11   -   -   -   11,480,274,783   10,750,923,813   10,750,923,813 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  12   230,209,976   245,195,459   288,798,962   -   -   - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  13   4,941,919,805   4,361,266,659   4,766,816,498   2,767,655,068   2,341,437,975   2,481,023,474 

ค่าความนิยมในการรวมกิจการ   306,757,971   306,757,971   306,757,971   -   -   - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน  14   558,565,250   582,985,117   644,380,376   5,522,265   8,400,558   20,472,227 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15   292,932,000   317,361,693   317,783,012   -   -   - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน   49,006,570   60,101,306   50,668,632   1,363,044   2,572,821   4,218,143 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   6,452,096,709   5,950,436,718   6,690,526,557   14,254,815,160   13,103,335,167   13,256,637,657 

รวมสินทรัพย์   43,601,669,504   38,241,812,591   36,864,694,709   37,965,462,317   34,273,198,808   32,964,629,048 

      

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หน้ีสินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  189,930,764   249,599,588   666,699,774   -   -   - 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 16   10,111,368,127   8,654,912,177   8,969,013,539   6,965,951,308   5,940,736,822   6,559,907,294 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   130,969,052   40,397,071   51,139,622   5,324,806   1,927,104   - 

ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 19   155,713,446   139,169,177   246,676,167   -   -   - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17   521,408,389   302,195,684   386,643,627   109,121,176   100,586,646   120,479,907 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน   11,109,389,778   9,386,273,697   10,320,172,729   7,080,397,290   6,043,250,572   6,680,387,201 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15   69,198,718   56,923,119   35,924,606   -   -   - 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18   1,449,154,812   1,334,217,020   1,254,560,628   262,635,979   227,549,377   210,332,466 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 19   404,737,572   285,323,629   189,983,408   234,754,362   175,622,564   68,081,288 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน   11,425,036   12,874,518   7,381,448   1,115,402   1,190,400   1,050,000 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน   1,934,516,138   1,689,338,286   1,487,850,090   498,505,743   404,362,341   279,463,754 

รวมหน้ีสิน   13,043,905,916   11,075,611,983   11,808,022,819   7,578,903,033   6,447,612,913   6,959,850,955 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

   ทุนจดทะเบียน       

      หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000 

   ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว       

      หุ้นสามัญ 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500 

กำาไรสะสม       

   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 20   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000 

   ยังไม่ได้จัดสรร   29,091,127,321   26,260,025,953   23,829,342,269   27,521,365,170   24,960,391,781   23,139,583,979 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น   (1,398,557,847)  (1,959,019,459)  (1,637,864,493)  -   -   - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   30,557,763,588   27,166,200,608   25,056,671,890   30,386,559,284   27,825,585,895   26,004,778,093 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   30,557,763,588   27,166,200,608   25,056,671,890   30,386,559,284   27,825,585,895   26,004,778,093 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   43,601,669,504   38,241,812,591   36,864,694,709   37,965,462,317   34,273,198,808   32,964,629,048 

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558    
    (หน่วย: บาท)
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 หมายเหตุ 2558  2557 2558 2557
        (ปรับปรุงใหม่)     (ปรับปรุงใหม่)
กำาไรขาดทุน:    
รายได้    
รายได้จากการขายและบริการ   46,938,249,622   44,071,356,302   31,823,975,698   30,047,023,925 
รายได้อ่ืน    
   ดอกเบ้ียรับ   224,168,140   210,104,957   194,719,500   182,368,782 
   กำาไรจากอัตราแลกเปล่ียน   412,118,347   231,121,051   750,116,636   224,178,930 
   กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -   2,718,142   -   - 
   กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม   -   192,326,393   -   - 
   อ่ืน ๆ   418,728,576   370,077,900   158,470,495   194,197,132 
รวมรายได้   47,993,264,685   45,077,704,745   32,927,282,329   30,647,768,769 
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขายและบริการ   34,127,201,544   32,283,939,263   22,753,427,047   21,507,905,261 
ค่าใช้จ่ายในการขาย   2,936,637,114   2,713,657,515   927,050,380   860,755,891 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   1,668,835,393   1,721,646,233   1,098,321,195   1,094,072,477 
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา   1,993,943,175   1,945,287,958   1,793,141,561   1,797,566,056 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน   238,616,130   314,938,152   32,927,147   194,039,923 
รวมค่าใช้จ่าย   40,965,233,356   38,979,469,121   26,604,867,330   25,454,339,608 
กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     
  ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   7,028,031,329   6,098,235,624   6,322,414,999   5,193,429,161 
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม    -   2,225,972   -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   7,028,031,329   6,100,461,596   6,322,414,999   5,193,429,161 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (39,382,969)  (72,687,637)  -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  6,988,648,360   6,027,773,959   6,322,414,999   5,193,429,161 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  15  (274,833,130)  (84,705,471)  (19,296,768)  (4,691,001)
กำาไรสำาหรับปี   6,713,815,230   5,943,068,488   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:    
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง    
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน    
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้   560,461,612   (321,154,966)  -   - 
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   560,461,612   (321,154,966)  -   - 
    
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง    
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   (140,569,020)  (144,454,446)  -   - 
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   (140,569,020)  (144,454,446)  -   - 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปี   419,892,592   (465,609,412)  -   - 
    
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   7,133,707,822   5,477,459,076   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
การแบ่งปันกำาไร    
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   6,713,815,230   5,943,068,488   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   7,133,707,822   5,477,459,076   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
กำาไรต่อหุ้น    
กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน    
   กำาไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5.38   4.76   5.05   4.16 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2558 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้
บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกำาหนดให้
ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ใน
การประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทำาข้ึนโดยผู้บริหาร รวมท้ังการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า
เช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท เดลต้า อีเลคโทร
นิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 26.3.1 เก่ียวกับการท่ีบริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 2540 ถึง 2548 และหนังสือประเมินภาษี
ธุรกิจเฉพาะสำาหรับปี 2548 จากกรมสรรพากร
ท้ังน้ี ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อย่างใด

ณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ : 18 กุมภาพันธ์ 2559

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 25605

งบแสดงฐานะการเงิน    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559    
   (หน่วย: บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   19,685,363,416   20,487,951,634   12,184,017,823   12,912,492,655 
เงินลงทุนชั่วคราว   431,366,380   -   -   - 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7   10,696,536,754   9,815,396,646   8,982,015,612   7,147,857,400 
สินค้าคงเหลือ 8   7,296,775,898   6,141,318,226   4,448,579,319   3,665,518,299 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9   818,347,036   846,584,369   132,146,295   141,668,778 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   38,928,389,484   37,291,250,875   25,746,759,049   23,867,537,132 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน   54,729,708   72,705,137   -   - 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย  10   -   -   11,573,120,772   11,480,274,783 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  11   211,356,198   230,209,976   -   - 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  12   5,965,729,101   4,941,919,805   3,452,699,568   2,767,655,068 
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ   306,757,971   306,757,971   -   - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  13   487,017,028   558,565,250   2,723,926   5,522,265 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21   299,128,028   292,932,000   -   - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   66,158,068   68,536,021   1,319,327   1,363,044 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   7,390,876,102   6,471,626,160   15,029,863,593   14,254,815,160 
รวมสินทรัพย์   46,319,265,586   43,762,877,035   40,776,622,642   38,122,352,292 
     
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี้สินหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   321,099,118   189,930,764   -   - 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 14   11,349,105,922   10,272,575,658   8,207,849,863   7,122,841,283 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   77,130,958   130,969,052   433,800   5,324,806 
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 17   94,183,510   155,713,446   -   - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15   560,553,798   521,408,389   131,828,567   109,121,176 
รวมหนี้สินหมุนเวียน   12,402,073,306   11,270,597,309   8,340,112,230   7,237,287,265 
หนี้สินไม่หมุนเวียน     
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21   82,416,793   69,198,718   -   - 
สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16   1,458,713,064   1,449,154,812   259,426,435   262,635,979 
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 17   473,815,793   404,737,572   265,109,340   234,754,362 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   11,156,453   11,425,036   1,145,222   1,115,402 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   2,026,102,103   1,934,516,138   525,680,997   498,505,743 
รวมหนี้สิน   14,428,175,409   13,205,113,447   8,865,793,227   7,735,793,008 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทุนเรือนหุ้น     
   ทุนจดทะเบียน     
      หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000 
   ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว     
      หุ้นสามัญ 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500 
กำาไรสะสม     
   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 18   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000 
   ยังไม่ได้จัดสรร   30,705,031,836   29,091,127,321   29,045,635,301   27,521,365,170 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   (1,679,135,773)  (1,398,557,847)  -   - 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   31,891,090,177   30,557,763,588   31,910,829,415   30,386,559,284 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   31,891,090,177   30,557,763,588   31,910,829,415   30,386,559,284 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   46,319,265,586   43,762,877,035   40,776,622,642   38,122,352,292 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559     
      (หน่วย: บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กำาไรขาดทุน:     
รายได้     
รายได้จากการขายและบริการ   46,887,261,042   46,938,249,622   33,856,257,882   31,823,975,698 
รายได้อื่น     
   ดอกเบี้ยรับ   197,443,546   224,168,140   172,198,985   194,719,500 
   กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน   183,014,793   412,118,347   249,980,271   750,116,636 
   อื่น ๆ   384,037,205   418,728,576   168,578,798   158,470,495 
รวมรายได้   47,651,756,586   47,993,264,685   34,447,015,936   32,927,282,329 
ค่าใช้จ่าย     
ต้นทุนขายและบริการ   34,471,471,186   34,127,201,544   24,389,468,897   22,753,427,047 
ค่าใช้จ่ายในการขาย   3,104,092,018   2,936,637,114   1,302,084,085   1,165,693,244 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   1,691,402,709   1,668,835,393   869,398,676   859,678,331 
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา   2,523,525,436   1,993,943,175   2,469,515,024   1,793,141,561 
ค่าใช้จ่ายอื่น   129,872,774   238,616,130   32,892,724   32,927,147 
รวมค่าใช้จ่าย   41,920,364,123   40,965,233,356   29,063,359,406   26,604,867,330 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   5,731,392,463   7,028,031,329   5,383,656,530   6,322,414,999 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (45,160,564)  (39,382,969)  -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   5,686,231,899   6,988,648,360   5,383,656,530   6,322,414,999 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21   (169,941,530)  (274,833,130)  (12,885,157)  (19,296,768)
กำาไรสำาหรับปี   5,516,290,369   6,713,815,230   5,370,771,373   6,303,118,231 
     
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง     
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน     
   ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้   (280,577,926)  560,461,612   -   - 
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ     
   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้   (280,577,926)  560,461,612   -   - 
     
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง     
ผลกำาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ     
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้   (35,502,851)  (140,569,020)  20,381,761   - 
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ     
   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้   (35,502,851)  (140,569,020)  20,381,761   - 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี   (316,080,777)  419,892,592   20,381,761   - 
     
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   5,200,209,592   7,133,707,822   5,391,153,134   6,303,118,231 
     
การแบ่งปันกำาไร     
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5,516,290,369   6,713,815,230   5,370,771,373   6,303,118,231 
     
การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5,200,209,592   7,133,707,822   5,391,153,134   6,303,118,231 
     
กำาไรต่อหุ้น     
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน     
   กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   4.42   5.38   4.31   5.05 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และได้ตรวจ
สอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจ้าไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรับผดิชอบของขา้พเจ้าไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเปน็อสิระจากกลุ่มบริษัทตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชทีีก่ำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจ้าไดป้ฏบิตัติามข้อกำาหนดดา้นจรรยาบรรณอืน่  ๆ
ตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 25.3.1 เกี่ยวกับการที่บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 2540 ถึงปี 2549 และหนังสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสำาหรับปี 2548 และปี 2549 จากกรมสรรพากร ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญอย่างยิ่งตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจ
สอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำาคัญยิ่งรายการหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากจำานวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำาไรขาดทุนประจำาปีของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯมีลูกค้าจำานวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อ
ให้แน่ใจว่ารายได้จากการขายสินค้าถูกรับรู้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการทำาความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบ การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของ
รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 จำาเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก ประกอบกับสินค้าคงเหลือของบริษัทฯเป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งโดยทั่วไปจะล้าสมัยเร็วกว่าสินค้าประเภทอื่น ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ และได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยทำาความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำาเสมอในการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอายุของสินค้าคงเหลือและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนที่ช้ากว่าปกติ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบจำานวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า
การด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร เป็นจำานวน 307 ล้านบาท และ 467 ล้านบาท ตามลำาดับ ข้าพเจ้าให้ความสำาคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตรดังกล่าว เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตรถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่าง
มากโดยเฉพาะในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำาหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่า ค่าความนิยมในการรวมกิจการและสิทธิบัตร 
สำาหรับการตรวจสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมในการรวมกจิการและสิทธบิตัร ขา้พเจ้าไดป้ระเมนิการกำาหนดหนว่ยสินทรัพยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสด รวมถงึทำาความเขา้ใจและทดสอบขอ้สมมตทิีส่ำาคญัทีฝ่่ายบริหารเลือกใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดทีค่าดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพยด์งักล่าวและอตัราคดิลดทีใ่ช ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งและวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบกบัแหล่งขอ้มลูตา่งๆของกลุ่มบรษัิทฯและของอตุสาหกรรม
ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป  
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของ กลุ่มบริษัท 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้
สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายณรงค์ พันตาวงษ์

ณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพันธ์ 2560

	 	 	 	 	 			วันที่	2	เมษายน	2558

เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	เดลต้า	อีเลคโทรนิคส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

เรื่อง		 ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำาปี	2557

	 บริษัท	เดลต้า	อีเลคโทรนิคส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทุกท่านทราบว่า	 เมื่อวันที่	 30	มีนาคม	2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2558	ของ 

บริษทัฯ	ไดม้มีตอินมุตัใิห้จา่ยเงนิปนัผลประจำาป	ี2557	ในอตัราหุ้นละ	3.00	บาท	(สามบาท

ถ้วน)	โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	9	เมษายน	2558

	 จึงประกาศมาเพื่อทราบ

	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

        _____________

	 	 	 			 													(นายอนุสรณ์	มุทราอิศ)

										 	 	 	 	 								กรรมการ		

69วันที่ 8 - 10 เมษายน พ.ศ. 2559

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558       

               (หน่วย: บาท)

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557

   (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   20,487,951,634   17,931,328,537   14,952,792,676   12,912,492,655   11,743,380,445   9,591,930,469 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 8   9,654,189,115   8,370,664,573   8,254,122,092   6,990,967,425   6,020,276,866   6,746,880,946 

สินค้าคงเหลือ 9   6,141,318,226   5,320,242,109   5,949,113,623   3,665,518,299   3,309,755,144   3,256,401,843 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 10   866,113,820   669,140,654   1,018,139,761   141,668,778   96,451,186   112,778,133 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   37,149,572,795   32,291,375,873   30,174,168,152   23,710,647,157   21,169,863,641   19,707,991,391 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน   72,705,137   76,768,513   120,848,044   -   -   - 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม   -   -   194,473,062   -   -   - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  11   -   -   -   11,480,274,783   10,750,923,813   10,750,923,813 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  12   230,209,976   245,195,459   288,798,962   -   -   - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  13   4,941,919,805   4,361,266,659   4,766,816,498   2,767,655,068   2,341,437,975   2,481,023,474 

ค่าความนิยมในการรวมกิจการ   306,757,971   306,757,971   306,757,971   -   -   - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน  14   558,565,250   582,985,117   644,380,376   5,522,265   8,400,558   20,472,227 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15   292,932,000   317,361,693   317,783,012   -   -   - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน   49,006,570   60,101,306   50,668,632   1,363,044   2,572,821   4,218,143 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   6,452,096,709   5,950,436,718   6,690,526,557   14,254,815,160   13,103,335,167   13,256,637,657 

รวมสินทรัพย์   43,601,669,504   38,241,812,591   36,864,694,709   37,965,462,317   34,273,198,808   32,964,629,048 

      

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หน้ีสินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  189,930,764   249,599,588   666,699,774   -   -   - 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 16   10,111,368,127   8,654,912,177   8,969,013,539   6,965,951,308   5,940,736,822   6,559,907,294 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   130,969,052   40,397,071   51,139,622   5,324,806   1,927,104   - 

ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 19   155,713,446   139,169,177   246,676,167   -   -   - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17   521,408,389   302,195,684   386,643,627   109,121,176   100,586,646   120,479,907 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน   11,109,389,778   9,386,273,697   10,320,172,729   7,080,397,290   6,043,250,572   6,680,387,201 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15   69,198,718   56,923,119   35,924,606   -   -   - 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18   1,449,154,812   1,334,217,020   1,254,560,628   262,635,979   227,549,377   210,332,466 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 19   404,737,572   285,323,629   189,983,408   234,754,362   175,622,564   68,081,288 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน   11,425,036   12,874,518   7,381,448   1,115,402   1,190,400   1,050,000 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน   1,934,516,138   1,689,338,286   1,487,850,090   498,505,743   404,362,341   279,463,754 

รวมหน้ีสิน   13,043,905,916   11,075,611,983   11,808,022,819   7,578,903,033   6,447,612,913   6,959,850,955 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

   ทุนจดทะเบียน       

      หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000   1,259,000,000 

   ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว       

      หุ้นสามัญ 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614   1,247,381,614 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500   1,491,912,500 

กำาไรสะสม       

   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 20   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000   125,900,000 

   ยังไม่ได้จัดสรร   29,091,127,321   26,260,025,953   23,829,342,269   27,521,365,170   24,960,391,781   23,139,583,979 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น   (1,398,557,847)  (1,959,019,459)  (1,637,864,493)  -   -   - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   30,557,763,588   27,166,200,608   25,056,671,890   30,386,559,284   27,825,585,895   26,004,778,093 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   30,557,763,588   27,166,200,608   25,056,671,890   30,386,559,284   27,825,585,895   26,004,778,093 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   43,601,669,504   38,241,812,591   36,864,694,709   37,965,462,317   34,273,198,808   32,964,629,048 

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558    
    (หน่วย: บาท)
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 หมายเหตุ 2558  2557 2558 2557
        (ปรับปรุงใหม่)     (ปรับปรุงใหม่)
กำาไรขาดทุน:    
รายได้    
รายได้จากการขายและบริการ   46,938,249,622   44,071,356,302   31,823,975,698   30,047,023,925 
รายได้อ่ืน    
   ดอกเบ้ียรับ   224,168,140   210,104,957   194,719,500   182,368,782 
   กำาไรจากอัตราแลกเปล่ียน   412,118,347   231,121,051   750,116,636   224,178,930 
   กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -   2,718,142   -   - 
   กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม   -   192,326,393   -   - 
   อ่ืน ๆ   418,728,576   370,077,900   158,470,495   194,197,132 
รวมรายได้   47,993,264,685   45,077,704,745   32,927,282,329   30,647,768,769 
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขายและบริการ   34,127,201,544   32,283,939,263   22,753,427,047   21,507,905,261 
ค่าใช้จ่ายในการขาย   2,936,637,114   2,713,657,515   927,050,380   860,755,891 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   1,668,835,393   1,721,646,233   1,098,321,195   1,094,072,477 
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา   1,993,943,175   1,945,287,958   1,793,141,561   1,797,566,056 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน   238,616,130   314,938,152   32,927,147   194,039,923 
รวมค่าใช้จ่าย   40,965,233,356   38,979,469,121   26,604,867,330   25,454,339,608 
กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     
  ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   7,028,031,329   6,098,235,624   6,322,414,999   5,193,429,161 
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม    -   2,225,972   -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   7,028,031,329   6,100,461,596   6,322,414,999   5,193,429,161 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (39,382,969)  (72,687,637)  -   - 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  6,988,648,360   6,027,773,959   6,322,414,999   5,193,429,161 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  15  (274,833,130)  (84,705,471)  (19,296,768)  (4,691,001)
กำาไรสำาหรับปี   6,713,815,230   5,943,068,488   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:    
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง    
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน    
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้   560,461,612   (321,154,966)  -   - 
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   560,461,612   (321,154,966)  -   - 
    
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง    
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   (140,569,020)  (144,454,446)  -   - 
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ    
   จากภาษีเงินได้   (140,569,020)  (144,454,446)  -   - 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปี   419,892,592   (465,609,412)  -   - 
    
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   7,133,707,822   5,477,459,076   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
การแบ่งปันกำาไร    
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   6,713,815,230   5,943,068,488   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   7,133,707,822   5,477,459,076   6,303,118,231   5,188,738,160 
    
กำาไรต่อหุ้น    
กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน    
   กำาไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   5.38   4.76   5.05   4.16 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2558 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้
บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกำาหนดให้
ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ใน
การประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทำาข้ึนโดยผู้บริหาร รวมท้ังการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า
เช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท เดลต้า อีเลคโทร
นิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 26.3.1 เก่ียวกับการท่ีบริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 2540 ถึง 2548 และหนังสือประเมินภาษี
ธุรกิจเฉพาะสำาหรับปี 2548 จากกรมสรรพากร
ท้ังน้ี ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อย่างใด

ณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ : 18 กุมภาพันธ์ 2559

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	22		มีนาคม	2565	

เรื่อง	 ขอเชิญร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 

	 1.	 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564	

	 2.	 รายงานประจ�าปี	2564	(แบบ	56-1	one	report)		

	 3.	 ข้อมูลบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระและกรรมการที่เสนอชื่อแต่งตั้งเพิ่มเติม

	 4.	 หนังสือมอบฉันทะ	แบบ	ก.	ข.	ค.

	 5.	 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม	วิธีการมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน	

	 6.	 ข้อมูลประกอบในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ	และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

	 7.	 ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

	 8.	 ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ	ประจ�าปี	2565

	 9.	 แผนที่บริษัท		

	 10.	วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

	 11.	มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท	สาลี่อุตสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี2565	ในวันอังคารที่	26	เมษายน	2565	เวลา	13.00	น.	

ณ	ห้องประชุมใหญ	่บริษัท	สาลี	่พริ้นท์ติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	เลขที่	19	หมู	่10	ต.คลองสี่	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	12120	เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม	ดังต่อไปนี้

วาระที ่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

  รายละเอียดทั่วไป :	 บริษัทฯ	 จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2564	 เมื่อวันที่	 23	 เมษายน	 2564	 โดยมีส�าเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ 

ปรากฎในเอกสารแนบหมายเลข	1		

	 	 ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564

วาระที ่ 2 รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจ�าปี 2564 

  รายละเอียดทั่วไป : บริษัทและบริษัทย่อยมีผลก�าไรสุทธิจากผลประกอบการประจ�าปี	2564	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม		2564 จ�านวน 0.78 ล้านบาท และ 

มีสินทรัพย์รวม	1,939	ล้านบาท	โดยรายละเอียดของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี	2564	นั้น	ปรากฎอยู่ในหมวด 

“ค�าอธิบายฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท”	ของรายงานประจ�าปี	ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

	 	 ความเห็นคณะกรรมการ	:	เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบป	ี2564

วาระที ่ 3 พิจารณาอนุมตัแิละรับรองงบแสดงฐานะการเงนิ	งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จและรายงานของผูส้อบบญัชขีองบริษัท	ส�าหรบัปี	2564	สิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2564

  รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	มาตรา	112	และข้อบังคับบริษัท	ข้อ	34	ก�าหนดให้บริษัทฯ	ต้องจัดท�าแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร

ขาดทนุเบด็เสร็จประจ�าปี	สิน้สุด	ณ	รอบปีบญัชีของบริษัท	โดยผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีละเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตั	ิซึง่ส�าหรบังบแสดงฐานะการ

เงินและบัญชีก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�าปี	2564	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	ของบริษัทฯ	นั้น	ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

และได้รับการรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนญุาตแล้ว	โดยรายละเอยีดปรากฎอยู่ในหมวด	“งบการเงนิ”	ของรายงานประจ�าปี	แบบ	56-1	One	Report	(QR	Code)	 

ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้		

	 	 ความเห็นคณะกรรมการ	:	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทส�าหรับป	ี2564	

สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564

วาระที ่ 4	 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีและการจ่ายเงินปันผล

  รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	มาตรา	116	และข้อบังคับบริษัทข้อ	38	ก�าหนดว่า	บริษัทฯ	ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่ง

ไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	 5	 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	 หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา	 (ถ้ามี)	 จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 

10	ของทุนจดทะเบียน	

	 	 ปจัจบุันบรษิทัฯ	ได้จัดสรรก�าไรประจ�าป	ี2564	ไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว	รวมส�ารองตามกฎหมายทั้งสิน้จ�านวน	38,012,107	บาท	ซึ่งเท่ากับ	

10%	ของทุนจดทะเบียนซึ่งมีจ�านวน	380,121,074	บาท	

	 	 บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ	30		ของก�าไรสุทธ	ิ	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้จ่าย

เงินปันผลจากผลการด�าเนินงานปี	2564	(1	ม.ค.	–	31	ธ.ค.)	และจากก�าไรสะสมของบริษัท	ในอัตราหุ้นละ	0.015	บาท	(หนึ่งจุดห้าสตางค์)		

	 	 อนึ่ง	บริษัทฯ	ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานปี	2564	และก�าไรสะสม	ในวันที่	6	พฤษภาคม	2565	(Record	Date)	และ

ก�าหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่	25	พฤษภาคม	2565

	 	 ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จากผลการด�าเนินงานปี 2563 จากผลการด�าเนินงานปี 2564 (ปีที่เสนอ) 

1.	ก�าไรสุทธิ 2,572,994	บาท 29,897,675	บาท

2. จ�านวนหุ้น 1,520,484,068	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.25	บาท

(ณ	วันที่	23	เมษายน	2564)

1,520,484,068	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.25	บาท

(ณ	วันที่	26	เมษายน	2565)

3.	เงินปันผลจ่าย	(อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น) งดจ่าย 0.015	บาท	:	1	หุ้น

4.	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น งดจ่าย 22,807,261.02 บาท

5.	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล งดจ่าย ร้อยละ	76.28

*การจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท*

	 	 ความเหน็คณะกรรมการ	:	ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนมุตัใิห้จดัสรรก�าไรสุทธปิระจ�าปี	2564	โดยอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลส�าหรบัผลการด�าเนนิงานปี	2564	และ

จากก�าไรสะสมตามที่เสนอ

วาระที ่ 5	 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

วาระที ่ 5.1	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	

  รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	มาตราที่	71	และข้อบังคับบริษัท	ข้อที	่13	ก�าหนดให้กรรมการออกจากต�าแหน่งในการประชุมสามัญ

ประจ�าปีทุกครั้ง	เป็นอัตรา	1	ใน	3	ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็น	3	ส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	และกรรมการซึ่ง

พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

	 	 ดังนั้นในปี	2565	มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ�านวน	3	ท่าน	โดยกรรมการจ�านวน	2	ท่านที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดคือ	

	 	 	 1.	 พลอากาศเอกบุรีรัตน์	รัตนวานิช		ต�าแหน่ง	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 2.	 นายพัฒนา	อัศวนิเวศน	์	ต�าแหน่ง	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   ส่วนอกีหนึง่ท่านใช้วธิจัีบฉลาก	ได้แก่	นายสุพจน์	สุนทรนิคะ	ต�าแหน่งกรรมการ	จงึจ�าเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระ		 

   ส�าหรับกระบวนการคัดเลือกผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เรียบร้อยแล้ว	

โดยกระบวนการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ	ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ	อย่างรอบคอบ	โดยค�านึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ	

ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ	 รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา	 และได้น�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทให้พิจารณา		ซึ่งที่ประชุมกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง	3	ท่านดังกล่าว	กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง		

โดยในการแต่งตั้งกรรมการครั้งนี้จะรวมถึงต�าแหน่งกรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว

ว่าบุคคลดังกล่าวที่จะด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้			

  ความเห็นคณะกรรมการ	:	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจ�านวน	3	ท่าน	ได้แก	่พลอากาศเอกบุรีรัตน์	รัตนวานิช	นายพัฒนา	อัศวนิเวศน์	

และนายสุพจน	์สุนทรินคะ	ให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง	แต่งตั้งให้พลอากาศเอกบุรีรัตน์	รัตนวานิช	เป็นประธานกรรมการ/	กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ	 แต่งตั้งให้นายพัฒนา	 อัศวนิเวศน	์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	 และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 และ 

แต่งตั้ง	นายสุพจน	์สุนทรินคะ	เป็นกรรมการบริหารด้วย	ทั้งนี้	ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการแล้ว

วาระที่ 5.2	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

  รายละเอียดทั่วไป : คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมอีก	1	ท่าน	คือ	นายสิรภัทร	ตัตวธร	

	 	 	 ส�าหรับกระบวนการคัดเลือกผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเรียบร้อย

แล้ว	โดยกระบวนการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ	ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ	อย่างรอบคอบ	โดยค�านึงถึงความเหมาะสม

ด้านคุณวุฒิ	ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ	และได้น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา	ซึ่งที่ประชุมกรรมการบริษัทได้

พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมดังกล่าว		

  ความเห็นคณะกรรมการ	:	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจ�านวน	1	ท่าน	ได้แก่	นายสิรภัทร	ตัตวธร	ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท

	 	 ทั้งนี้	 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ	 ตามระยะเวลาที่ก�าหนด	 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น 

เสนอรายชื่อบุคคลมาเพื่อพิจารณา

	 	 ส�าหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง	 4	ท่าน	ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ	ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

และบริษัท/กิจการอื่น	ๆ	รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อทั้งหมด	ปรากฎตามเอกสารแนบหมายเลข	3	

วาระที ่ 6		 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2565

  รายละเอยีดทัว่ไป :	คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	ได้พิจารณาหลกัเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรบักรรมการของบริษัท	ได้แก่	ผลประกอบ

การของบริษัท	 ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	 และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน	 รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจส�าหรับบุคลากร 

ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว	 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 

ส�าหรับป	ี2565	ในอัตราเดียวกันกับในปี	2564		โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2564 ปี 2565 (ปีที่เสนอ)

คณะกรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการ	 =					35,000		บาท/ครั้ง

กรรมการ =     30,000		บาท/ครั้ง

รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ	2,000,000	บาท

ประธานกรรมการ	 =					35,000		บาท/ครั้ง

กรรมการ	 =					30,000		บาท/ครั้ง

รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ	2,000,000	บาท

- ค่าบ�าเหน็จ* รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ	3,000,000	บาท รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ	3,000,000	บาท

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการตรวจสอบ	 =	 25,000	 บาท/ครั้ง

กรรมการตรวจสอบ	 =	 20,000	 บาท/ครั้ง

รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ	600,000	บาท

ประธานกรรมการตรวจสอบ	 =	 25,000	 บาท/ครั้ง

กรรมการตรวจสอบ	 =	 20,000	 บาท/ครั้ง

รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ	600,000	บาท

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน																																

	 =		15,000	บาท/ครั้ง

กรรมการฯ	 =		10,000	บาท/ครั้ง

รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ	200,000	บาท

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน																																

 =  15,000	บาท/ครั้ง

กรรมการฯ	 =		10,000	บาท/ครั้ง

รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ	200,000	บาท

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี

	 	 *	ทั้งนี้	ค่าบ�าเหน็จกรรมการให้อยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรรต่อไป

	 	 ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2565	ตามที่เสนอ

วาระที ่ 7	 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญช	ีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี	2565

  รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	มาตรา	120		และข้อบังคับบริษัทข้อที่	30		ก�าหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดเงินค่าตอบแทน 

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจดัการได้พิจารณาเร่ืองผลการปฏบิตังิาน	ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชี	ค่าตอบแทนและปัจจยั

อื่น	ๆ	ประกอบแล้ว	มีความเห็นควรเลือก	บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างด	ี

	 	 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแล้ว	มีความเห็นว่าสมควรแตง่ตั้ง	นายบญุเรอืง	เลศิวเิศษวทิย	์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่	6552	และ/

หรือนายสง่า	โชคนิติสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่11251		และ/หรือ	นางสาวรจนาถ	ปัญญาธนานุศาสตร	์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่8435		บริษัท	

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	 เอบีเอเอส	 จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	 2565	  และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได	้ 

ให้บริษัท	 ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	 เอบีเอเอส	 จ�ากัด	 จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทท�าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน 

ของบริษัทฯ	แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้	ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีผลงานการตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพและเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	มา	3	ปี	(รวมปีที่เสนอ)		

	 	 โดยก�าหนดค่าตรวจสอบบัญช	ี(รวมสอบทานงบการเงินรายไตรมาส)	เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	1,314,000	บาท	ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2564 ปี 2565 (ปีที่เสนอ)

ค่าสอบบัญช	ี(บริษัท) ไม่เกิน	1,314,000	บาท ไม่เกิน	1,314,000	บาท

ค่าสอบบัญช	ี(บริษัทย่อย) ไม่เกิน	2,020,000	บาท ไม่เกิน	1,970,000	บาท

ค่าบริการอื่น ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง

	 	 อนึง่	บรษัิท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส	เอบเีอเอส	จ�ากดั	ยงัได้รับการเสนอให้แต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชปีระจ�าปี	2565	ของบรษัิท	สาล่ี	พร้ินท์ติง้	จ�ากดั	(มหาชน)		

และบริษัท	เพชรสยาม	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ	บริษัท	บงกชแก้ว	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ด้วย		

	 	 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว	มีความเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2565	มีความสมเหตุสมผล

   ทัง้นี	้ผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ทีเ่สนอมานัน้ไม่มคีวามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท/	บรษัิทย่อย/ผูบ้ริหาร/	ผูถ้อืหุน้ใหญ่	หรอืผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด

	 	 ความเห็นคณะกรรมการ	 :	 ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นสมควรแต่งตั้งนายบุญเรือง	 เลิศวิ เศษวิทย์	 ผู ้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	 6552	 และ/หรือ	 

นายสง่า	โชคนิติสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่11251	และ/หรือ	นางสาวรจนาถ	ปัญญาธนานุศาสตร	์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่8435	ในนามบริษัท	 

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์	คเูปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด	เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษัทประจ�าปี	2565	และในกรณท่ีีผูส้อบบญัชดีงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้	ให้บรษิทั	 

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด	จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส�านักงานท�าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้		โดยก�าหนดค่าตรวจสอบบัญชี	(รวมสอบทานงบการเงินรายไตรมาส)	เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	1,314,000	บาท			

วาระที ่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

  ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติก�าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	ในวันที่	11	มีนาคม	2565	(Record	Date)	

	 	 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าว	โดยพร้อมเพรียงกัน

 

	 	 หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้	 โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังเอกสารแนบหมายเลข	4		

และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทโดยมีรายละเอียดและข้อมูลของกรรมการอิสระดังเอกสารแนบหมายเลข	6	

	 	 โดยบริษัทฯ	ก�าหนดกรรมการที่เป็นอิสระ	คือ		นายไพฑูรย์	เลิศเพ็ญเมธา	ต�าแหน่ง	กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	

และโปรดน�าส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว	พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ	ก่อนวันที่	20	เมษายน	2565	ด้วยจักขอบพระคุณอย่างยิ่ง

	 	 ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน	 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรัส	

Covid-19	บริษัทฯ	จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทและส่งค�าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ	แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	

	 	 ทั้งนี้	 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องได้รับการตรวจ	 ATK	 ก่อนเข้าร่วมประชุม	 โดยต้องมีผลตรวจมาแสดงภายใน	 72	 ชั่วโมง	 หรือสามารถมาตรวจ	 ATK	 

โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	ก่อนเข้าห้องประชุม	ทั้งนี้	การจัดสถานที่ประชุมจ�าเป็นต้องจัดให้มีระยะห่างในทุกจุด	ซึ่งจะท�าให้จ�านวนที่นั่งในห้องประชุมมีจ�านวนจ�ากัด	และบริษัท

ต้องปฏิบัติตามมาตราการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส	 Covid-19	 อย่างเคร่งครัด	 จึงอาจท�าให้เกิด

ความล่าช้าในการคัดกรองและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	ซึ่งบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา	ณ	โอกาสนี้

	 	 อนึ่ง	บริษัทฯ	ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข	และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	การมอบฉันทะ	และการออกเสียงลง

คะแนนดงัทีก่�าหนดในเอกสารแนบหมายเลข	5		และเพือ่ให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชมุ	รวมทัง้เป็นการรักษาสิทธปิระโยชน์ของท่านอย่างเตม็ที	่หากท่านมคี�าถาม

ที่ต้องการให้บริษัทฯ	 ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น�าเสนอครั้งนี้	 สามารถส่งค�าถามล่วงหน้าผ่านทางอีเมลล์มาที่	 investor@saleeind.com	 หรือที่โทรสารหมายเลข	

02-5295959	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้จัดท�าและน�าส่งแผนที่บริษัท	ดังเอกสารแนบหมายเลข	9	มาให้พร้อมกันนี้

	 ขอแสดงความนับถือ

 

    

	 พลอากาศเอก

	 (	บุรีรัตน์	รัตนวานิช	)

	 ประธานกรรมการ

	 บริษัท	สาลี่อุตสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565
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