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วันที่  4 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2565

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท		ทีวี	ธันเดอร	์	จ�ากัด	(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 1.	 แบบลงทะเบียนในรูปแบบรหัสคิวอาร์	(QR	Code)

2.	 ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564		เมื่อวันที่	27	เมษายน 2564

3.	 รายงานประจ�าปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	ในรูปแบบรหัสคิวอาร	์(QR	Code)	

4.	 ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

5.	 นิยามกรรมการอิสระ

6.	 ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจ�าปี	2565	

	 7.	 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

8.	 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

9.	 เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน�ามาแสดงในวันประชุม

10.	หนังสือมอบฉันทะแบบ	ก.	ข.	และ	ค.

11.	การใช้รหัสคิวอาร์	(QR	Code)	ส�าหรับดาวน์โหลด	รายงานประจ�าปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	

12.	ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565

13. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท	ทีวี	 ธันเดอร	์ จ�ากัด	 (มหาชน)	 (บริษัท)	 ในการประชุมครั้งที	่ 3/2565	 เมื่อวันที่	 22	กุมภาพันธ	์ 2565	มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	 2565	 

ในวันอังคารที่		26	เมษายน	2565	เวลา	14.00	น.	ณ	ธันเดอร์สตูดิโอ	(ทาวน์	อิน	ทาวน์)	เลขที่	429	ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ	แขวงพลับพลา	เขตวังทองหลาง	กรุงเทพมหานคร	10310		

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564	ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที	่27	เมษายน	2564	และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา	14	วันนับ

แต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และได้น�าขึ้นบนเว็บไซด์ของบริษัท	 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและ

นักลงทุนทั่วไปแล้ว	และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ

ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2565	 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี 2564	 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที	่ 27	 เมษายน	 2564	 และคณะ

กรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที	่2.

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2.  พิจารณารับทราบผลการด�าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2564	ที่ผ่านมา

สินทรัพย์หมุนเวียน	 270,348,322.00

สินทรัพย์รวม	 	 744,013,395.40

หนี้สินหมุนเวียน		 91,636,089.37

หนี้สินรวม	 	 	 112,319,835.51

	 รายได้รวม	 	 	 300,282,744.17

	 ขาดทุนสุทธิ		 	 2,587,770.85

   บริษัทได้สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบป	ี2564	ซึ่งปรากฎในแบบแสดงรายการ	56-1	One	Report	2564	หัวข้อ	ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน	หน้า	46	-68	

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3.

ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	รับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัท	ประจ�าปี	2564	โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที	่2.

การลงมติ	 	 	 	 วาระนี้เป็นวาระรับทราบ	จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3.	 	 	 	 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	และรายงานผู้สอบบัญช	ีประจ�าปี	2564	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการท�างบการเงินรวมส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2564	และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว	เพื่อน�าเสนอ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจ�าปี	ตามมาตราที่	112	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2335	ก�าหนด

ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2565	 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน	 	 บัญชีก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีประจ�าปี	 2564	 

ส้ินสุด	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	และรายงานผูส้อบบญัชี	ทีผ่่านการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชขีองบริษัทแล้ว	 

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี	หัวข้อ	รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	หน้า	123	-	176	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที	่3.

การลงมติ	 	 	 	 วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่  4.	 	 	 	 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย	และการจ่ายเงินปันผล	ส�าหรับผลการด�าเนินงานสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	115	ก�าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก�าไรเท่านั้น	และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน

สะสมอยู่	และมาตรา	116	ก�าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	จนกว่าทุนส�ารองจะมีจ�านวน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน

บรษิทัมีนโยบายการจา่ยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแตล่ะป	ีไมน่้อยกว่าร้อยละ	40	ของก�าไรสทุธิที่เหลอืหลงัจากหักภาษแีละส�ารองต่าง	ๆ 	ทุกประเภทตามที่กฎหมายก�าหนด	

โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	อย่างไรก็ตาม	การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด	แผนการลงทุน	เงื่อนไขทางกฎหมาย	โดยแต่ละบริษัทจะค�านึงถึง

ความจ�าเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่น	ๆ	ในอนาคต	และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2565	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าป	ี2564	เพื่อเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน	1,418,407.60	บาท	และ

อนุมัติจ่ายปันผลจากผลการด�าเนินงาน	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2564	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2564	ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา	0.03	บาทต่อหุ้น	รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจ�านวน		

24,009,902.25	บาท	โดยจ่ายจากก�าไรสุทธขิองบรษิทัฯ	ท้ังนีค้ดิเป็นร้อยละ	84.61	ของก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษีเงินได้นติบิคุคล	ซึง่เป็นไปตามนโยบายการเงนิปันผลของบรษิทัฯ 

   โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท	ณ	วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล	(Record	Date)	ในวันที	่6	พฤษภาคม	2565 

โดยก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	24	พฤษภาคม	2565

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการประจ�าปี	2564	กับปีที่ผ่านมารายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 ปี 2563

1. ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร* 11,219,963.08 24,870,536.55

2. ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ** 26,949,744.34 (13,815,373.25)

3. จ�านวนหุ้น 800,030,075 800,030,075

4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น 0.03 บาทต่อหุ้น (งดจ่ายเงินปันผล)

5. รวมจ�านวนเงินปันผลทั้งสิ้น 24,009,902.25 -

6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล - -

จากก�าไรสะสม* - -

จากก�าไรสุทธิ** 24,000,902.25 -

*จากก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเฉพาะกิจการ

**จากก�าไรสุทธิเฉพาะกิจการหลังหักส�ารองตามกฎหมาย

ทั้งนี้	สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน	เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2565	ในวันที	่26	เมษายน	2565

การลงมติ	 วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 ตามข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	20	ก�าหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	กรรมการคิดเป็นจ�านวนหนึ่งในสาม	หรือจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	จะต้อง

ออกจากต�าแหน่ง	โดยกรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายมนตรี		 โสคติยานุรักษ์ ต�าแหน่ง	:	ประธานกรรมการบริษัท	/	กรรมการอิสระ

2. นายสมพงษ์		 วรรณภิญโญ ต�าแหน่ง	:	กรรมการบริษัท

3. นางภัทรภร		 วรรณภิญโญ ต�าแหน่ง	:	รองประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ได้ด�าเนินการตามกระบวนการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ซึ่งได้พิจารณากล่ันกรองอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสม 

ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด�าเนินงานของบริษัท	ตามองค์ประกอบของกรรมการ	ประกอบกับความรู้ความสามารถ	ประสบการณ์		ความเชี่ยวชาญแล้ว	คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ได้เสนอให้แต่งต้ังคณะกรรมการ	 3	 ท่าน	 ที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง	 ดังรายละเอียดประวัติ 

ของทั้ง	3	ท่านที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่	4. 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง	3	ท่านแล้ว	เห็นว่าบุคคลทั้ง	3	ท่านนี้	เป็นผู้ที่

มคีณุสมบตัเิหมาะสมกบัการประกอบธรุกจิของบริษัท	มคีวามรูค้วามสามารถ	ประสบการณ์	และความเชีย่วชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานของบรษัิท	คณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง			(1)		นายมนตรี	โสคติยานุรักษ์	(2)	นายสมพงษ	์วรรณภิญโญ	

(3)	นางภัทรภร	วรรณภิญโญ	ให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง	ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

อสิระ	จะสามารถใหค้วามเหน็อย่างเปน็อสิระและเปน็ไปตามหลกัเกณฑท์ี่เกีย่วข้อง	รายละเอียดนิยามกรรมการอสิระปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วยล�าดับที	่5	และรายงานประจ�า

ปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	ภายใต้หัวข้อ	คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ	(นิยามกรรมการอิสระ	)	(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที	่3)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ	 ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วง

หน้าไม่น้อยกว่า	30	วัน	นับตั้งแต่วันที่	16	ธันวาคม	2564	ถึงวันที่	31	มกราคม	2565	ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและรายชื่อ

บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2565เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง	จ�านวน	3	ท่าน	คือ

1. นายมนตรี	โสคติยานุรักษ์				ต�าแหน่ง	:	ประธานกรรมการบริษัท	/		กรรมการอิสระ

2. นายสมพงษ์	วรรณภิญโญ				ต�าแหน่ง	:	กรรมการบริษัท

3. นางภัทรภร	วรรณภิญโญ					ต�าแหน่ง	:	รองประธานกรรมการบริษัท

การลงมติ	 วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	 6.	 	 	 	 พิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 เป็นผู้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ	 จากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา	 การปฏิบัติงานและ 

ความรับผิดชอบของกรรมการ	โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท	รวมทั้งผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	แล้ว	พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทก�าหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด	

ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นสมควรเสนอให้น�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี	2565	โดยคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนราย

ไตรมาสทุกไตรมาส	และได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ภายในวงเงินรวมไม่เกิน	2,000,000.00	บาท	ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เท่ากับป	ี2564	ดังนี้	

1.ค่าเบี้ยประชุม

 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	(บาท)

ประธานกรรมการบริษัท 20,000

กรรมการบริษัท 15,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000

กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ 15,000

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	(บาท)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000

กรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000

 คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน

ต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	(บาท)

ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน 20,000

กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน 15,000

2.ค่าตอบแทนรายไตรมาส

ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทนรายไตรมาส	(บาท)	

ต่อท่านต่อไตรมาส

ประธานกรรมการ 30,000

กรรมการ 30,000

   ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี2565	และปี	2564

ต�าแหน่ง/องค์ประกอบค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม	(ต่อครั้ง/บาท) ค่าตอบแทนรายไตรมาส

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

ประธานกรรมการ 20,000 20,000 30,000 30,000

กรรมการ 15,000 15,000 30,000 30,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 - -

กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - -

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 20,000 - -

กรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 15,000 - -

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 20,000 - -

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 15,000 - -

ในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการในคร้ังนี	้คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยของบริษทัไม่ได้รับผลประโยชน์อ่ืนใดนอกจากเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนรายไตรมาส

ตามรายละเอียดที่ก�าหนดข้างต้น

การลงมติ	 วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่	 7.	 	 	 	 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ประจ�าปี	2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	120	และข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	43	ก�าหนดว่า	ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และ

ก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี	ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี	้ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุได้ก�าหนดให้บริษทัจดัให้มกีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช	ีหากผูส้อบบญัชดีงักล่าวปฏบัิตหิน้าทีม่าแล้ว	7	รอบปีบญัชไีม่ว่าจะตดิต่อ

กันหรือไม่	โดยการหมุนเวียน	ไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่	บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น	ๆ 	ในส�านักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิม

ได้	อย่างไรก็ตาม	บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท	โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี		มีความเห็นและ

เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญช	ีจากบริษัท	ส�านักงาน	ดร.วิรัช	แอนด์	แอสโซซิเอทส์	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	และเสนอให้ก�าหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจ�าปี	

2565	เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	1,750,000.00	บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

   ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2565 (ปีที่เสนอ) รอบปีบัญชี 2564

1.ค่าสอบบัญชี 1,750,000.00 1,750,000.00

2.ค่าบริการอื่น	ๆ จ่ายตามจริง 23,375.00

   ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น	 ๆ	 แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ

บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด	จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

   ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท	ส�านักงาน	ดร.วิรัช	แอนด์	แอสโซซิเอทส์	เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2565	เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญช	ีประจ�าป	ี2565	จากบริษัท	ส�านักงาน	ดร.วิรัช	แอนด	์แอสโซซิเอทส	์จ�ากัด	

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	มีรายชื่อดังนี้

1. ดร.วิรัช	อภิเมธีธ�ารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	1378	หรือ

2. นายชัยกรณ์	อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	3196	หรือ

3. นายอภิรักษ์	อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	5202	หรือ

4. นางสาวกรแก้ว	ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	8463

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท�าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท	ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้บริษัท	

ส�านักงาน	ดร.วิรัช	แอนด์	แอสโซซิเอทส์	จ�ากัด	จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ	บริษัท	ส�านักงาน	ดร.วิรัช	แอนด์	แอสโซซิเอทส์	จ�ากัด	ท�าหน้าที่แทน	โดยผู้สอบ

บัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น	ๆ	แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด	

จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท	ทั้งนี้	ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้	เป็นการปฏิบัติหน้าที่

ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที	่ 2	ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	สังกัดส�านักงานสอบบัญชีเดียวกัน	นอกจากนี้คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน

รายไตรมาสของบริษัท	จ�านวน	1,160,000.00	บาท	ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชี	และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน	590,000.00	บาท	รวมเป็นเงินค่าตอบแทน

การสอบบัญชีประจ�าป	ี2565	จ�านวน	1,750,000.00	บาท
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	 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า	เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ีโดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระ
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ขอแสดงความนับถือ

(	นาย	มนตรี	โสคติยานุรักษ	์)

ประธานกรรมการ

บริษัท	ทีวี	ธันเดอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท ทวีี ธันเดอร ์จาํกัด (มหาชน)  
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446 

 1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

   TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609 

   

หนา้ 1 / 7

หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้ือหุน้

ประจาํปี 2565

บรษิทั ทวีี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน)
วนัองัคารที่ 26 เมษายน 2565

เวลา 14.00 น.

ณ ธนัเดอร์สตดูโิอ (ทาวน์ อนิ ทาวน์)

เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสรฐิ แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เปิดรบัลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียน

ซึง่พมิพ์บาร์โคด้มาแสดงตอ่เจา้หน้าทีล่งทะเบียนในวนัประชุม

งดแจกของทีร่ะลกึ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางทีห่น่วยงานกาํกบัดแูลได้
รณรงค์ใหล้ด / เลกิการแจกของชาํรว่ยในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้

 9วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565
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  18 เมษายน 2565 

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลราชธานี หนองแค จ ากัด 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลราชธานี หนองแค จ ากัด (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2565 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมราชธานี 2 ชั้นใต้ดิน อาคาร C โรงพยาบาลราชธานี (ส านักงานใหญ่) ถนนโรจนะ ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
วาระที่ 2 พิจารณางบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจ าปี 2565 
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 
  

 
 (นายแพทยส์ุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ) 
 ประธานกรรมการ 

 

111 หมู่ที ่3 ถ.โรจนะ ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. (035) 335555  (12 คู่สาย) แฟ็กซ:์ (035) 335555 

111 MOO 3 ROJANA RD., T.KLONGSUANPLU, A.PRANAKORNSRIAYUTTHAYA, PRANAKORNSRIAYUTTHAYA 13000 TEL. (035) 335555 (12 LINES) FAX (035) 335555  
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  วนัท่ี   18     เมษายน  2565 

 

เร่ือง เชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จ ากดั 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จ ากดั (“บริษัทฯ”) เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 
2565 ได้อนมุตัิให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชมุราชธานี ชัน้ใต้ดิน อาคาร C โรงพยาบาลราชธานี เลขขท่ี 111 ถนนโรจนะ ต าบลคลองสวนพล ู
อ าเภอพระนครศรีอยธุยา     จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 วาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 

วาระท่ี 2   พิจารณางบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 วาระท่ี 3  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 

 วาระท่ี 4  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2565 

 วาระท่ี 5  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

       

 ขอแสดงความนบัถือ 
  

 
 (นายแพทย์สริุนทร์ ประสิทธ์ิหิรัญ) 
 ประธานกรรมการ 
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ประกาศ 

เรื่อง การจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบยีนชําระแล้ว 

 

บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ทําการจดทะเบียนเปล่ียนแปลง 

ทุนจดทะเบียนชําระแล้วจากเดิม 861,116,570.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 1,119,451,542 บาท 

ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ซ่ึงการเปล่ียนแปลง 

ทุนจดทะเบียนชําระแล้วดังกล่าว เป็นผลมาจากการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในระหว่าง

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2565 และ วันที่ 28 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2565 

ทั้งนี้  ทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 1,119,451,542 บาท ดังกล่าว แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

11,194,515,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  

 ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) 

 

-ลงนาม- 

(นายมารุต อรรถไกวัลวที) (นายชาน คิน ตัค) 

กรรมการผู้มีอํานาจ 
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  

 ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) 

 

-ลงนาม- 

(นายมารุต อรรถไกวัลวที) (นายชาน คิน ตัค) 

กรรมการผู้มีอํานาจ 
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ที� บมจ. 2565/007 

วนัที� 28 มีนาคม 2565 

 

เรื�องแจ้งการนําจ่ายปันผล 

 

เรียนท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จํากดั (มหาชน) 

 

ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2565 ของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)   เมื�อวันที� 8

เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานครเลขที� 92 ซ.แสงแจ่ม   

ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10320 มีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกําไรเพื�อตั �งสํารองตาม

กฎหมายและอนมุติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินกงาน  สิ �นสดุ 31 ธันวาคม 2564  ดงันี � 

- เนื�องจาก ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 มียอดเงินสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน 

จดทะเบียนเต็มจํานวนแล้วจงึมีมติงดจดัสรรเงินกําไรสว่นหนึ�งไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายเพิ�มเติม 

- มีมติอนมุติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินจํานวนทั �งสิ �นไม่

เกิน 45,926,395.60 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานตั �งแต่วันที� 1 มกราคม 

2564 ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็นอัตราเงินปันผลที�จ่ายเทียบกับกําไรสทุธิหลังหักภาษีเงินได้   

นิติบคุคลและหลงัหักสํารองไว้ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 22.38 ซึ�งหากรวมกับการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลปี 2564 ที�ผ่านมา ที�มีการจ่ายที�อตัราหุ้นละ 0.08 เช่นเดียวกันนั �น โดยหากคิดเป็นอัตราเงิน

ปันผลที�จ่ายเทียบกับกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสํารองไว้ตามกฎหมาย รวม

ทั �งสิ �นเท่ากบัร้อยละ 44.76  ซึ�งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

- โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที�มีสิทธิรับเงินปันผล ณวันที� 19 เมษายน 2565  และ

กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 5 พฤษภาคม 2565 

จงึเรียนมาเพื�อโปรดทราบโดยทั�วกนั 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                             บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จํากดั (มหาชน) 

 

 

                                                                                                 (นางพริม   ชยัวฒัน์) 

                                                                                                   เลขานกุารบริษัท 
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วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน)

ควำมเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ตามล�าดับ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท 
เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้น
สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์กำรแสดงควำมเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ 
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ 
เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได ้
น�าเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากส�าหรับเร่ืองเหล่านี้

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ วิธีก�รตรวจสอบ

ร�ยได้จ�กก�รข�ย

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น้�ามันปาล์ม กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการ

ขายตามที่ระบุในสัญญาเมื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า และรายได้จากการขายเป็นรายการบัญชี

ที่มีมูลค่าสูงเป็นนัยส�าคัญ ทั้งนี้ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายได้จากการขาย

แสดงมูลค่าตามบัญชี จ�านวนเงิน 6,432 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23

ขา้พเจ้าเหน็วา่รายการบญัชรีายไดจ้ากการขายเปน็เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบเนือ่งจากเปน็รายการ

บัญชีที่มีมูลค่าสูงเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน

วิธีการตรวจสอบรายได้จากการขาย นอกจากการสอบถามเพ่ือท�าความเข้าใจ ยังรวมถึงการ

สุ่มตรวจสอบ ดังนี้

- ประเมินประสิทธิภาพและทดสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับวงจรรายได้

- ตรวจสอบเอกสารรายการขายทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งป ีและชว่งกอ่นและหลังวนัส้ินรอบ

ระยะเวลาบัญชี เพ่ือทดสอบเง่ือนไขการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าและความเหมาะ

สมของรอบระยะเวลารับรู้รายได้จากการขายสอดคล้องกับสัญญาท�ากับลูกค้าเกี่ยว

กับการโอนอ�านาจควบคุมสินค้าให้แก่ลูกค้า

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

กลุ่มบริษัทถือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นสินทรัพย์หลักส�าหรับการประกอบธุรกิจและ

เป็นรายการบัญชีที่มีมูลค่าสูงเป็นนัยส�าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

จ�านวนเงิน 1,377 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ฝ่ายบริหารของกลุ่ม

บริษัทต้องใช้ดุลยพินิจส�าคัญเพื่อก�าหนดอัตราค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคง

เหลือเมื่อเลิกใช้งาน และประเมินสถานการณ์ภายในและภายนอกที่อาจจะมีผลกระทบต่อมูลค่า

ที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต

ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบเนื่องจากเป็น

รายการบัญชีที่มีมูลค่าสูงเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน

วิธีการตรวจสอบรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ นอกจากการสอบถามเพ่ือท�าความเข้าใจ 

ยังรวมถึงการสุ่มตรวจสอบ ดังนี้

- ประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทส�าหรับประมาณการทาง

บัญชีเกี่ยวกับการก�าหนดอัตราค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคง

เหลือเมื่อเลิกใช้งานโดยประเมินลักษณะและรูปแบบการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์  

เพื่อประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของประมาณการทางบัญชี

- ประเมินความเหมาะสมของข้อมูลของฝ่ายบริหารทั้งจากแหล่งข้อมูลภายนอก

และภายในของกลุ่มบริษัทตลอดจนแนวโน้มผลการด�าเนินงานในอนาคต รวมทั้ง

ทดสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ทดสอบแบบจ�าลองการค�านวณมูลคา่ทีค่าดวา่จะไดรั้บคนืในอนาคตตามรายงานของ

ผู้ประเมินราคาอิสระ รวมทั้งทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรและประมาณการ 

ประกอบด้วย ราคาตลาดของสินทรัพย์อื่นและข้อมูลต้นทุนทดแทน

สินค้�คงเหลือ

กลุ่มบริษัทถือสินค้าคงเหลือเพ่ือใช้เป็นสินทรัพย์หลักส�าหรับการประกอบธุรกิจและเป็นรายการ

บัญชีที่มีมูลค่าสูงเป็นนัยส�าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าสุทธิตามบัญชี จ�านวนเงิน 

567 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 8 สินค้าคงเหลือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความ

ผนัผวนของราคาตลาด ซึง่อาจส่งผลตอ่มลูคา่สินคา้คงเหลือ ณ วันส้ินปบีญัช ีตามวิธกีารวดัมลูคา่

สินคา้คงเหลือดว้ยราคาทนุหรือมลูคา่สุทธทิีจ่ะไดรั้บแล้วแตร่าคาใดจะต่�ากวา่ ซึง่การประมาณมลูคา่

สุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร

ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นเร่ืองความส�าคัญในการตรวจสอบเนื่องจากเป็น

รายการบัญชีที่มีมูลค่าสูงเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน

วิธีการตรวจสอบรายการสินค้าคงเหลือ นอกจากการสอบถามเพ่ือท�าความเข้าใจ ยังรวมถึง

การสุ่มตรวจสอบ ดังนี้

- ประเมินความเหมาะสมของวิธีการค�านวณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ  

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ความสมเหตสุมผลของราคาตลาดทีค่าดวา่จะขายได้

และค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการขายรวมทั้งทดสอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่แสดง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงในรายงานประจ�าปี) 
ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเพื่อด�าเนินการแก้ไขข้อมูล
ที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ผูบ้ริหารมหีน้าทีรั่บผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายใน
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

การจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องและการใช้
เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ
หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อ
ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
การตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 ระบุและประเมินความเสีย่งจากการแสดงข้อมูลที่ขัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเปน็สาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ไมว่า่จะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสิทธผิล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 
 สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรับการด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รับ สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้า
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถงึการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการทีเ่กีย่วข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเหน็
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

 ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 

 รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิด
ชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่
มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าให้ค�ารับรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอสิระและส่ือสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัความสัมพันธ์ทัง้หมดตลอดจน
เรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

เรือ่งทีส่ื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล ข้าพเจ้าพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ  ทีม่นียัส�าคญัมากทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคญัในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าอธบิายเร่ืองเหล่านีใ้นรายงานของผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทีย่ากจะเกดิขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว

(นายบรรจง พิชญประสาธน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147

บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ�ากัด
กรุงเทพฯ 18 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

 บาท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
      2564 2563 2564 2563
สินทรัพย ์        
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  286,701,903  50,199,918  274,560,881  37,062,136 
เงินลงทุนระยะสั้น   52,874,248  2,759,755  50,386,370  277,334 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น   611,389,955  515,404,689  611,389,955  515,404,689 
สินค้าคงเหลือ    567,475,406  416,944,849  567,475,406  416,944,849 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   3,996,997  2,857,393  3,665,325  2,608,712 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   1,522,438,509  988,166,604  1,507,477,937  972,297,720 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน  56,397,200  106,213,200  55,997,200  105,813,200 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย   -      -      352,395,280  352,395,280 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   1,376,731,333  1,460,107,150  1,239,749,958  1,309,069,676 
สินทรัพย์สิทธิการใช้   434,736  -      434,736  -     
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    568,138  694,166  554,838  675,253 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  1,435,316  -      1,435,316  -     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  609,837  2,482,213  138,164  2,050,901 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,436,176,560  1,569,496,729  1,650,705,492  1,770,004,310 

รวมสินทรัพย์    2,958,615,069  2,557,663,333  3,158,183,429  2,742,302,030 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      
หนี้สินหมุนเวียน       
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   554,334,221   318,597,741   554,231,086  318,289,498 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   -     -     260,000,000  260,000,000 
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งป ี   183,679   -     183,679  -     
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน   866,849   1,030,648   866,849  1,030,648 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น    58,579,279   53,694,498   58,015,852  53,128,506 
รวมหนี้สินหมุนเวียน    613,964,028   373,322,887  873,297,466  632,448,652 

หนี้สินไม่หมุนเวียน       
หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่า  260,743  -      260,743  -     
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  -      2,792,039  -      2,792,039 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน  9,095,583  9,740,703  8,404,313  9,258,979 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   9,356,326  12,532,742  8,665,056  12,051,018 

รวมหนี้สิน    623,320,354  385,855,629  881,962,522  644,499,670 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรือนหุ้น        
หุ้นสามัญ     1,308,072,982  1,308,072,982  1,308,072,982  1,308,072,982 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   289,794,916  289,794,916  289,794,916  289,794,916 
ก�าไรสะสม         
 จัดสรรแล้ว       
  ส�ารองตามกฎหมาย  47,000,000  25,000,000  47,000,000  25,000,000 
 ยังไม่ได้จัดสรร   691,290,620  551,283,072  626,633,523  471,759,293 
องค์ประกอบอื่น   (863,803) (2,343,266) 4,719,486  3,175,169 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   2,335,294,715  2,171,807,704  2,276,220,907  2,097,802,360 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,958,615,069  2,557,663,333  3,158,183,429  2,742,302,030 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

 บาท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2564 2563 2564 2563
รำยได ้        
 รายได้จากการขาย   6,431,558,177  5,504,300,744  6,431,558,177  5,504,300,744 
 รายได้จากการบริการ  -      9,778,446  -      -     
 รวมรำยได้   6,431,558,177  5,514,079,190  6,431,558,177  5,504,300,744 
ต้นทุน        
 ต้นทุนขาย    (5,890,187,837) (4,885,573,190) (5,890,187,837) (4,884,570,829)
 ต้นทุนบริการ   -      (17,443,717) -      -     
 รวมต้นทุน   (5,890,187,837) (4,903,016,907) (5,890,187,837) (4,884,570,829)

ก�ำไรขั้นต้น    541,370,340  611,062,283  541,370,340  619,729,915 
รายได้อื่น      6,551,574  4,645,616  6,474,117  3,930,005 
ค่าใช้จ่ายในการขาย   (30,139,404) (34,512,061) (30,139,404) (34,265,375)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (78,791,215) (84,373,354) (59,810,804) (67,651,182)
ก�ำไรจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน  438,991,295  496,822,484  457,894,249  521,743,363 
รายได้ทางการเงิน   276,371  306,698  270,099  606,815 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   (20,185,583) (1,850,000) (20,185,583) (10,350,000)
ต้นทุนทางการเงิน   (73,373) (6,439,197) (4,103,373) (14,918,025)
ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้   419,008,710  488,839,985  433,875,392  497,082,153 
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้  4,613,434  (322,860) 4,613,434  (322,860)
ก�ำไรส�ำหรับปี    423,622,144  488,517,125  438,488,826  496,759,293 

         
ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น :       
รำยกำรไม่ถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่ไว้ในก�ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง      
ก�าไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย      
 ส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน  1,865,542  -      1,930,396  -     
ภาษีเงินได้เกี่ยวข้องกับรายการไม่จัดประเภทรายการใหม่      
 ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง  (386,079) -      (386,079) -     
ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจำกภำษีเงินได้  1,479,463  -      1,544,317  -     

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม   425,101,607  488,517,125  440,033,143  496,759,293 

         
ก�ำไรต่อหุ้น       
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    0.324   0.373   0.335   0.380 
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น)  1,308,072,982  1,308,072,982  1,308,072,982  1,308,072,982 
         
ก�าไรต่อหุ้นปรับลด     0.294    0.304  
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น)  1,441,845,746    1,441,845,746  

19วันพุธที่  23  มีนาคม  พ.ศ.2565

ที่ AIE 015/2565                วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบที่ส่งมาด้วย 

   1. ส�าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 21 กันยายน 2564

   2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) 2564 ในรูปแบบ QR Code

   3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

   4. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

   5. ข้อมูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 

   6. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน

   7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (E-AGM) และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็น 

    ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

   8. ข้อบังคับของบริษัทฯเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงส�าหรับวาระการประชุม     

   9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

   10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

   11. แบบฟอร์มลงทะเบียนส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2565        

  ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 

2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนดเกี่ยวกับการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว 

เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 21 กันยายน 2564 

  วตัถุประสงค์และเหตผุล  บริษัทฯจัดประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร้ังที ่1/2564 วนัที ่21 กนัยายน 2564 โดยมสี�าเนารายงานการประชมุ

ตามเอกสารแนบ 1

  ความเหน็คณะกรรมการ  เหน็ควรเสนอทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้รับรองรายงานการประชมุวสิามญัผู้ถอืหุน้ คร้ังที ่1/2564 วนัที ่21 กนัยายน 

2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564 

ในรูปแบบ QR Code ซึ่งแสดงใน Invitation Form

  ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ�าปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

  วัตถปุระสงคแ์ละเหตุผล  เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามพระราชบัญญตัิมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 ไดก้�าหนดใหน้ิติบุคคลที่เปน็บรษิทัมหาชนจ�ากดั 

จะต้องท�างบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชขีองบริษัทเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุ

สามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่

แสดงไว้ในรายงานประจ�าปี 2564 และสรุปข้อมลูทางการเงินซึง่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

  ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด

ประจ�าปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตแล้ว รายละเอียดอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564  ในรูปแบบ QR Code ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผล

ด�าเนินการของบริษัทฯในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

   งบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดังนี้

     สินทรัพย์รวม                     2,958,615,069 บาท

    หนี้สินรวม              623,320,354 บาท

     รายได้รวม           6,438,109,751 บาท

    ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ          423,622,144 บาท

    ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ค�านวณจากก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ) 0.324 บาทต่อหุ้น

   งบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีดังนี้

    สินทรัพย์รวม          3,158,183,429 บาท

    หนี้สินรวม              881,962,522 บาท

     รายได้รวม           6,438,032,294 บาท

    ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ          438,488,826 บาท

    ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ค�านวณจากก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ) 0.335 บาทต่อหุ้น

  โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏอยูใ่นงบการเงินของแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564 ซึง่ได้จัดส่งให้แก่ผูถ้อืหุน้พร้อมกบัหนงัสือ

บอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ในรูปแบบ QR Code ซึ่งแสดงใน Invitation Form

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิเป็นเงินทุนส�ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2564

  วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทฯมีผลประกอบการก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 438,488,826 จึงเห็นควรให้

จัดสรรก�าไร ดังนี้

  1. จัดสรรก�าไรไว้เป็นเงินทนุส�ารองตามทีก่ฎหมายก�าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธ ิจนกว่าทนุส�ารองตามกฎหมายมจี�านวน

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช�าระแล้ว จ�านวน 22,000,000 บาท ส่งผลให้บริษัทฯมีเงินทุนส�ารอง

 ตามกฎหมายจ�านวน 47,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.59 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช�าระแล้ว 

  2. จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท เป็นจ�านวนเงิน 327,018,245.50 บาท หรือคดิเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 

 ร้อยละ 78.52 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564 หลังหักส�ารองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ 

 โดยก�าหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และก�าหนด

 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565

   *เนื่องจากบริษัทก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 ซึ่งจะเกิดก่อนวัน

 ก�าหนดใช้สิทธิที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (AIE-W2) ครั้งที่ 1 (“ใบส�าคัญแสดง

 สิทธิ AIE-W2”) ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนั้นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ที่เกิดจากการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

 AIE-W2 ในวันดังกล่าวจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

  ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เนื่องจากเป็นการปันผลจากก�าไรสะสมที่ได้

รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่า

จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 จะจัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2565

  ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 

78.52 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหลังหักส�ารองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 80 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท

หลังจากหักเงินส�ารองตามกฎหมาย จึงไม่เข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิของ AIE-W2   

  อนึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลบริษัทจะค�านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียน

ที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง (ตามเอกสารแนบ 3)

  ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิเป็นเงินทุนส�ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

ประจ�าปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระประจ�าปี 2565

  วตัถุประสงค์และเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯได้ก�าหนดให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึง่ในสามในการประชมุสามญัประจ�า

ปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นต�าแหน่งในปีนี้ (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง) จ�านวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

   1. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

   2. นายโชติ สนธิวัฒนานนท์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

  ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการ (ยกเว้นกรรมการผู้มส่ีวนได้เสียงดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่ง

ตามวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 และไม่พบลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตาม

หลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ 

ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัด

แย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

   อีกทั้ง นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ และนายโชติ สนธิวัฒนานนท์ จะด�ารงด�าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่ง

ตั้งในครั้งนี้ (ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 และ 31 พฤษภาคม 2556 ตามล�าดับ) แต่คณะ

กรรมการบริษัทเหน็ว่าท่านได้ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นไปตามมาตรา 89/7 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มคีณุสมบตัิ

ของกรรมการอิสระครบถ้วน ตั้งแต่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัดสินใจในวาระต่างๆเพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด การรักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ

ได้รับประโยชน์ จึงเหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตัเิลือกตัง้ให้กรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งกรรมการตามวาระทัง้ 2 ท่าน 

กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ และนายโชติ สนธิวัฒนานนท์ มีต�าแหน่ง

หน้าที่ตามที่เคยด�ารงต�าแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระทุกรายมีคุณสมบัติ

ความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ ดังรายละเอียดประวัติของกรรมการ (ตามเอกสารแนบ 4)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2565

  วัตถุประสงค์และเหตุผล  ค่าตอบแทนกรรมการกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ควรมีการทบทวนทุกปี คณะกรรมการ

ได้พิจารณาเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 ไม่เกิน 3,000,000 บาท 

  ตารางค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564

1) ค่าตอบแทนรายเดือน

 - ประธานกรรมการ

 - กรรมการ

18,000 บาท / ท่าน / เดือน

15,000 บาท / ท่าน / เดือน

18,000 บาท / ท่าน / เดือน

15,000 บาท / ท่าน / เดือน

2) ค่าเบี้ยประชุม

 - ประธานกรรมการ

 - กรรมการ

18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมก�าหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม

  ความเหน็คณะกรรมการ  เหน็ควรเสนอทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้อนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการในปี 2565 เป็นจ�านวนเงินไม่เกนิ 3,000,000 บาท 

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ (ตามเอกสารแนบ 5)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2565  

  วตัถุประสงค์และเหตผุล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัมิหาชนจ�ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯซึง่ก�าหนดให้ทีป่ระชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจ�านวน 

6 ราย และได้พิจารณาก�าหนดค่าสอบบัญชีส�าหรับปี 2565 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง 

   1. นายบรรจง พิชญประสาธน์     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ

   2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ

   3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื้น      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ

   4. นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ

   5. นางสาวอรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ

   6. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11042  

  แห่งบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และก�าหนดค่าตอบแทนประจ�า

ปี 2565 (Audit Fee) เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริษัทมหาชน

จ�ากดัและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด ซึง่บริษัทฯได้ให้ความเหน็ชอบผูส้อบบญัชีทัง้ 6 รายแล้ว 

  ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 6 ท่าน แห่งบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี 

จ�ากดั เป็นผู้สอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัทฯประจ�าปี 2565 และก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี 2565 (Audit Fee) 

เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบ 6)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 บริษัทฯ ก�าหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นวันก�าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ

ของผู้ถอืหุน้และผูท้ีม่ส่ีวนร่วมในการจดัประชมุเป็นอย่างยิง่ ด้วยเหตนุีบ้ริษัทฯจึงขอเรียนเชญิท่านผูถ้อืหุน้ทกุท่านเข้าร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2565 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ทั้งนี้ ส�าหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งแบบ

ฟอร์มลงทะเบยีนส�าหรับการประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ (E-AGM) โดยมรีายละเอยีดตามเอกสารแนบ 11 หรอืดาวน์โหลดได้ที ่www.aienergy.co.th พร้อม

กับส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบ 7 มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง Email: ir@aienergy.co.th 

หรือ ทางไปรษณีย์โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกันนี้ โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ

หุ้นล่าสุดที่ได้เปิดเผย และได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทฯจะส่งชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (Password ) รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ไปยัง

อเีมล์ทีไ่ด้แจ้งลงทะเบยีนมา เพ่ือใช้ในการเข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ (E-AGM) ผ่านระบบของบริษัท ควดิแลบ จ�ากดั ซึง่เป็นผูใ้ห้บริการทีส่อดคล้อง

ตามข้อก�าหนด สพธอ.

 หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ตามเอกสารแนบ 7

 หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

 โดยมติของคณะกรรมการ

 ขอแสดงความนับถือ 

                    

                                                                            

 (นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์)

 กรรมการผู้จัดการ

 

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited 
 ท่ี AIE 015/2565         วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565  

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

เอกสารแนบท่ีส่งมาดว้ย  
1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 วนัท่ี 21 กนัยายน 2564 
2. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 2564 ในรูปแบบ QR Code 
3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
4. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ 
5. ขอ้มูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ  
6. รายนามผูส้อบบญัชี รายละเอียดค่าสอบบญัชี และรายช่ือบริษทัยอ่ยท่ีใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกนั 
7. เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น (E-AGM) และรายละเอียดกรรมการ

อิสระท่ีเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
8. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้และคะแนนเสียงส าหรับวาระการประชุม      
9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก 
10. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข  
11. แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565         

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัองัคารท่ี 
5 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมาย
ก าหนดเก่ียวกบัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ณ หอ้งประชุมชั้น 5 อาคารบริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วำระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 วนัท่ี 21 กนัยายน 2564  
วตัถุประสงค์และเหตุผล  บริษทัฯจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 วนัท่ี 21 กนัยายน 2564 โดยมีส าเนา
รายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2564 วนัท่ี 21 กนัยายน 2564 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้  

วำระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564  
วัตถุประสงค์และเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2564 ซ่ึงปรากฏในแบบ 56-1 One 
Report ประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงแสดงใน Invitation Form 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2564 

วำระที ่3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ไดก้ าหนดให้นิติบุคคลท่ี
เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั จะตอ้งท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชี
ของบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและ

วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ	 ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัท	ปัญจวัฒนาพลาสติก	จำากัด	(มหาชน)

ความเห็น 

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ	บริษัท	ปัญจวัฒนาพลาสติก	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	(กลุ่มบริษัท)	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	วันที่	31	 

ธันวาคม	 2564	 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	

รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ	และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ	บริษัท	ปัญจวัฒนาพลาสติก	จำากัด	(มหาชน)	(บริษัท)	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	 

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	งบกำาไรขาดทนุเบด็เสร็จ	งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้และงบกระแสเงินสดสำาหรบัปีส้ินสุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน	รวมถงึส 

รุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

	 ขา้พเจ้าเหน็วา่	งบการเงินขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงินรวมของ	บรษิทั	ปญัจวฒันาพลาสตกิ	จำากดั	(มหาชน)	และบรษัิทยอ่ย	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	และผลการดำาเนนิงาน 

รวมและกระแสเงินสดรวมสำาหรับปส้ิีนสุดวนัเดยีวกนั	และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกจิการของ	บรษิทั	ปญัจวฒันาพลาสตกิ	จำากดั	(มหาชน)	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	และผลการดำาเนนิงาน 

และกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

ในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

ตรวจสอบงบการเงิน	 และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ	 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี	้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ

เหมาะสมเพี่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

	 เร่ืองสำาคญัในการตรวจสอบคอืเร่ืองตา่ง	ๆ 	ท่ีมนียัสำาคญัทีสุ่ดตามดลุยพินจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการสำาหรบั 

ปีปัจจุบัน	ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง

ความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

รายได้จากการขายสินค้า

	 บริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบธรุกจิหลักในการผลิตและจำาหนา่ยบรรจุภณัฑ	์และชิน้สว่นพลาสตกิเพ่ืออตุสาหกรรม	และรายไดส่้วนใหญม่าจากกลุ่มอตุสาหกรรมน้ำามนั	และ

อตุสาหกรรมรถยนต	์โดยรายไดเ้ป็นเกณฑช์ีว้ดัความสามารถในการดำาเนนิงานท่ีสำาคญัของบรษัิทและบริษัทยอ่ย		เนือ่งจากการเพิม่ขึน้หรือลดลงของรายไดจ้ะส่งผลกระทบตอ่ตวัเลขกำาไรของ 

บริษัทและบริษัทย่อย	 ซึ่งการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง	 ทำาให้เกิดความเส่ียงเกี่ยวกับมูลค่าและความถูกต้องครบถ้วนของการรับรู้รายได้จาก

การขายสินค้า	

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยการ

  	ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรายได้	โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ	ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบ 

การปฏิบัติตามการควบคุมท่ีบริษัทออกแบบไว้	และให้ความสำาคัญในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำาหรับการควบคุมภายในท่ีตอบสนองต่อความเส่ียงดังกล่าวข้างต้น

	สุ่มตัวอย่างรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการขาย	และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัท

	สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

	ตรวจสอบการตัดยอดรายได้จากการขายทั้งช่วงก่อนและหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

	สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

	 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขาย	 เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี	 โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำา 

ผ่านใบสำาคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น 

	 ผูบ้ริหารเปน็ผู้รับผดิชอบตอ่ขอ้มลูอ่ืน	ขอ้มลูอืน่ประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจำาปแีตไ่มร่วมถงึงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นรายงานนัน้	ซึง่คาดวา่ 

รายงานประจำาปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้	

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น	

	 ความรับผดิชอบของขา้พเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงิน	คอื	การอา่นและพิจารณาวา่ขอ้มลูอืน่มคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสำาคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไ่ดรั้บจากการ 

ตรวจสอบของข้าพเจ้า	หรือปรากฏว่า	ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่		

เมือ่ขา้พเจ้าไดอ่้านรายงานประจำาป	ีหากขา้พเจ้าสรุปไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคญั	ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผู้มหีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูล	 

เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลดำาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

	 ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และรับผิดชอบเก่ียวกับ 

การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด		

	 ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ	ผูบ้รหิารรับผิดชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำาเนนิงานต่อเนือ่ง	เปดิเผยเร่ืองทีเ่กีย่วกบั 

การดำาเนินงานต่อเนื่อง	 และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงาน 

ต่อเนื่องต่อไปได	้	

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการกำากับดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม	่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ

ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	

ขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอาจเกดิจากการทจุริตหรือขอ้ผดิพลาดและถอืวา่มสีาระสำาคญัเมือ่คาดการณไ์ดอ้ยา่งสมเหตสุมผลว่ารายการทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จริงแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนั 

จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้		

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	การปฏิบัติงานของ

ข้าพเจ้ารวมถึง	

  	ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญใน						งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด	 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น	 และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความ

เห็นของข้าพเจ้า	 ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด	 เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการ

สมรู้ร่วมคิด	การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน	

	 ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	 เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ	์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง

ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท	

	ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร	

  	สรปุเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลกัฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั	สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระ

สำาคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ	์หรอืสถานการณท์ีอ่าจเปน็เหตใุหเ้กดิขอ้สงสัยอยา่งมนียัสำาคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำาเนนิงานต่อเนือ่งหรือไม	่ถา้ขา้พเจ้าไดข้อ้สรุปวา่

มคีวามไมแ่นน่อนทีม่สีาระสำาคญั	ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจ้าโดยใหข้อ้สังเกตถงึการเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง	หรอืถา้การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว

ไม่เพียงพอ	ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป	ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	อย่างไรก็ตาม	เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง		

	ประเมินการนำาเสนอ	โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม	รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

  	 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบ

การเงินรวม	ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง	การควบคุมดูแล	และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆ	ที่สำาคัญ	ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้	ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจาก

การตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า	

	 ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับ

ดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกัน

ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

	 จากเร่ืองทีส่ื่อสารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดแูล	ขา้พเจ้าไดพิ้จารณาเร่ืองตา่ง	ๆ 	ทีม่นียัสำาคญัมากทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการในปปีจัจุบนั

และกำาหนดเป็นเร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบ	 ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว	 หรือ 

ในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้	ขา้พเจา้พิจารณาว่าไมค่วรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระทำาดงักลา่วสามารถคาดการณไ์ดอ้ยา่งสมเหตผุลวา่จะมผีลกระทบในทางลบ 

มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว		

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้คือ	นายสุวัฒน์		มณีกนกสกุล

	(นายสุวัฒน์	มณีกนกสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที	่8134

บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จำากัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่	19	กุมภาพันธ์	2565

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์

บาท
งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ	 2564	 2563	 2564	 2563
สินทรัพย์หมุนเวียน	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 6	 110,485,919.62	 67,987,998.99	 39,849,300.90	 33,369,718.64	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	 5,	7	 707,263,899.40	 666,457,304.08	 628,682,810.00	 550,961,619.72	
ลูกหนี้ตามสัญญาส่วนที่ถึงกำาหนด  
	 ชำาระภายในหนึ่งปี	 	 8	 5,735,600.00	 	-						 5,735,600.00	 	-						
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	 5	 	-						 	-						 	23,272,830.00	 	-						
สินค้าคงเหลือ			 	 9	 323,214,533.75	 233,072,512.19	 267,777,768.32	 184,191,880.34	
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระงานโครงการ	 10	 20,879,144.86	 35,938,825.91	 20,879,144.86	 35,938,825.91	
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	 37	 597,128.74	 	-						 597,128.74	 	-						
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 11	 20,394,391.22	 32,499,207.15	 16,426,792.59	 14,619,715.64	

	 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 1,188,570,617.59	 1,035,955,848.32	 1,003,221,375.41	 819,081,760.25	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	 5	 	-						 	-						 11,636,415.00	 	-						
ลูกหนี้ตามสัญญา	 	 8	 	6,602,867.38	 	-						 6,602,867.38	 	-						
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 12	 	-						 	-							372,346,820.88	 366,200,815.82	
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		 13	 	-						 	-						 59,422,505.03	 60,156,517.75	
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ	์	 	 14	 1,654,087,753.26	 1,663,209,037.30	 1,362,699,727.54	 1,360,420,082.45	
สินทรัพย์สิทธิการใช้		 	 15	 68,841,883.04	 75,645,894.33	 12,449,059.28	 6,259,881.32	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 	 16	 9,028,345.46	 6,835,930.91	 8,843,304.91	 6,605,548.53	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 17	 18,107,855.62	 15,931,094.93	 15,183,050.41	 14,637,329.74	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		 	 18	 83,179,638.58	 84,699,128.00	 80,256,897.75	 82,874,665.06	

	 	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 1,839,848,343.34	 1,846,321,085.47	 1,929,440,648.18	 1,897,154,840.67	
รวมสินทรัพย์		 	 3,028,418,960.93	 2,882,276,933.79	 	2,932,662,023.59	 	2,716,236,600.92	

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	

จากสถาบันการเงิน	 19	 559,259,359.47	 450,215,371.59	 463,254,017.50	 289,541,298.94	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	 5,	20	 466,647,161.77	 472,815,680.39	 530,728,523.15	 561,998,754.45	
หนี้สินส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
-	 เงินกู้ยืมระยะยาว	 	 22	 239,922,880.18	 203,220,260.60	 233,786,999.95	 191,014,000.05
-	 หนี้สินตามสัญญาเช่า		 	 23	 37,759,263.54	 39,217,738.05	 15,020,997.08	 17,542,692.15	
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	 	 18,108,478.82	 3,149,572.65	 	17,843,958.40	 	-						
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	 37	 	-						 	177,962.72	 	-						 	177,962.72	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		 	 21	 5,835,915.34	 5,317,342.66	 3,986,909.27	 2,204,161.77	

	 	 รวมหนี้สินหมุนเวียน	 1,327,533,059.12	 1,174,113,928.66	 1,264,621,405.35	 1,062,478,870.08	
หนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 	

เงินกู้ยืมระยะยาว	 	 22	 356,774,433.67	 437,683,300.68	 354,466,489.27	 423,637,334.40	
หนี้สินตามสัญญาเช่า	 	 23	 72,534,569.54	 94,776,685.98	 38,491,454.04	 43,928,642.96	
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	 24	 77,911,629.00	 68,811,888.20	 66,367,792.00	 65,359,675.20	
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	 37	 3,600,670.68	 4,052,011.55	 3,600,670.68	 4,052,011.55	
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	-						 15,000.00	 	-						 15,000.00	

	 	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 510,821,302.89	 605,338,886.41	 462,926,405.99	 536,992,664.11	
รวมหนี้สิน	 	 	 1,838,354,362.01	 1,779,452,815.07	 1,727,547,811.34	 1,599,471,534.19

ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ทุนเรือนหุ้น	 25	

ทุนจดทะเบียน	
หุ้นสามัญ	765,439,927	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	
หุ้นสามัญ	574,080,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	 382,719,963.50	 287,040,000.00	 382,719,963.50	 287,040,000.00	

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว
หุ้นสามัญ	574,079,945	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	 287,039,972.50	 287,039,972.50	 287,039,972.50	 287,039,972.50	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	 338,128,000.00	 338,128,000.00	 338,128,000.00	 338,128,000.00	
กำาไรสะสม

จัดสรรแล้ว	
สำารองตามกฎหมาย	 27	 28,703,997.25	 28,703,997.25	 28,703,997.25	 28,703,997.25	

	 ยังไม่ได้จัดสรร		 	 518,488,249.21	 464,488,618.32	 559,762,546.61	 469,909,883.76	
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	

ผลต่างการซื้อสินทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน	 14	 	-						 	-							 (6,816,895.81)	 (7,016,786.78)
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์	 (1,703,408.30)	 	-							 (1,703,408.30)	 	-					
ส่วนต่ำากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ								  

ภายใต้การควบคุมเดียวกัน					 3,086,493.16	 3,086,493.16	 	-						 	-					
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ	 16,321,295.10	 (18,622,962.51)	 	-						 	-					
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	 1,190,064,598.92	 1,102,824,118.72	 1,205,114,212.25	 1,116,765,066.73	

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 -						 	-						 	-						 	-					
	 	 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น			 1,190,064,598.92	 1,102,824,118.72	 1,205,114,212.25	 1,116,765,066.73	
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 3,028,418,960.93	 2,882,276,933.79	 2,932,662,023.59	 2,716,236,600.92	

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บาท
งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ	 2564	 2563	 2564	 2563
รายได้			
รายได้จากการขาย	 34,	36	 	3,057,124,577.56	 	2,774,405,209.32	 	2,668,014,009.56	 	2,462,267,191.99	

รายได้จากงานโครงการ	 34,	36	 	10,331,471.73	 	19,617,545.48	 	10,331,471.73	 	19,617,545.48	
รายได้เงินปันผล		 	 12	 	-						 	-						 	-								32,391,900.00	
รายได้อื่น		 	 	 5,	36	 	19,339,312.13	 	25,807,625.16	 	26,397,215.89	 	31,228,955.85	

รวมรายได้	 3,086,795,361.42	 	2,819,830,379.96	 	2,704,742,697.18	 	2,545,505,593.32	
ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย	 	 	 2,489,771,378.08	 	2,233,058,503.94	 	2,135,895,919.72	 	2,039,403,979.21	
ต้นทุนจากงานโครงการ	 	10,732,472.10	 	32,438,142.51	 	10,732,472.10	 	32,438,142.51	
ต้นทุนในการจัดจำาหน่าย	 	84,648,126.23	 	88,171,474.93	 	74,942,097.49	 	78,026,288.62	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	253,564,791.85	 	298,246,953.10	 	212,711,476.83	 	237,255,768.22	
ผล(กำาไร)ขาดทุนอื่น		 	(3,355,692.70)	 	2,336,569.11	 	(3,355,692.70)	 	2,336,569.11	

รวมค่าใช้จ่าย		 	 2,835,361,075.56	 	2,654,251,643.59	 	2,430,926,273.44	 	2,389,460,747.67	
กำาไร	(ขาดทุน)	จากกิจกรรมดำาเนินงาน	 	251,434,285.86	 	165,578,736.37	 	273,816,423.74	 	156,044,845.65	
	 ต้นทุนทางการเงิน						 	48,805,387.32	 	53,972,327.93	 	34,414,236.09	 	39,049,757.54	
กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	202,628,898.54	 	111,606,408.44	 	239,402,187.65	 	116,995,088.11	
(ค่าใช้จ่าย)	รายได้ภาษีเงินได้	 	 	 31	 	33,161,662.12	 	(3,440,729.89)	 	34,198,722.47	 	(6,699,829.16)
กำาไร	(ขาดทุน)	สำาหรับปี	 	 	169,467,236.42	 	115,047,138.33	 	205,203,465.18	 	123,694,917.27	
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง	
	 เข้าไปไว้ในกำาไรหรือขาดทุน  
ผลต่างการซื้อสินทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน	 	-						 	-						 	199,890.97	 	104,253.50	

ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
	 	 ค่าหน่วยงานในต่างประเทศ		 34,944,257.61	 16,566,855.17	 	-	 	-					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง	
	 เข้าไปไว้ในกำาไรหรือขาดทุน  
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์	

-	 สุทธิจากภาษีเงินได้	 	 	 	(1,703,408.30)	 	-								(1,703,408.30)	 	-					
ผลกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย	-	สุทธิจากภาษี	 	 	2,218,783.20	 	-						 	2,335,586.40	 	-					
รวมกำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	 35,459,632.51	 16,566,855.17	 832,069.07	 104,253.50	

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับป	ี 204,926,868.93	 131,613,993.50	 	206,035,534.25	 	123,799,170.77	
กำาไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น		 

กำาไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาทต่อหุ้น)	 33	 0.29	 0.20	 0.36	 0.22	
จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก	(หุ้น)	 574,080,000	 574,080,000	 574,080,000	 574,080,000	
กำาไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นปรับลด	(บาทต่อหุ้น)	 33	 0.28	 0.20	 0.34	 0.22	
จำานวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด	(หุ้น)	 597,613,760	 574,080,000	 597,613,760	 574,080,000

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565
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ต�ำแหน่ง เบี้ยประชุมต่อการประชุม (บาท/ครั้ง) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 15,000 -

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 10,000 -

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 -

กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 -

ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 15,000 -

กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 10,000 -

2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ
- การประกนัภยัความรับผดิชอบส�าหรบักรรมการและผูบ้ริหาร ทนุประกนัภยัวงเงิน 100,000,000 บาท และการประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ ทนุประกนัภยัวงเงิน 2,000,000 บาท

ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยทั้งสองรูปแบบรวมกันไม่เกิน 400,000 บาท
3. โบนัส ค่าประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแล้ว
 ก�าหนดให้มีจ�านวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 
ทัง้นี ้ในปี 2564 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทและคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ ตามรายละเอยีดข้างต้นสามารถดรูายละเอยีดได้จากแบบ 56-1 One Report ประจ�าป ี2564 หน้า 244  
ในรูปแบบ QR Code 

  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจ�าปี 2565 ในอัตราเท่าเดิมวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี  
ซึ่งคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว 

  การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2565 และก�าหนดค่าตอบแทน

  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล : เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 43. ก�าหนดให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 
และก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัททกุปี และโดยการเสนอตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พิจารณา 
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2565

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
จ�านวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี

ที่ผ่านมา
ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจาก

ส�านักงาน กลต.

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน 3930 3 ปี (ปี 2562-2564) ปี 2560 - 2565

2. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร 5730 ไม่มี ปี 2560 - 2565

3. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล 5874 ไม่มี ปี 2563 - 2568

โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้�าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบญัชขีองบริษัท ส�านกังาน อวีาย จ�ากัด ดงักล่าวข้างต้น เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการตรวจสอบ 
บัญชีของบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้ง มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์  
และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทประจ�าปี 2565. โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยด้วย 
โดยมีค่าตอบแทนส�าหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ส�าหรับปี 2565 จ�านวนไม่เกิน 1,680,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียด ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

1. ค่าสอบบัญชีประจ�าปี (Audit Fee) 1,200,000 บำท 1,200,000 บำท  -

2. ค่าสอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาสๆ ละ 160,000 บาท) 480,000 บำท 480,000 บำท -

3. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) - - -

รวมทั้งสิ้น 1,680,000 บาท 1,680,000 บาท -

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  
3930 หรือ นายณัฐวฒิุ สันตเิพ็ชร ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต เลขที ่5730 หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติตกิลุ ผู้สอบบญัชรัีบอนญุาต เลขที ่5874 และก�าหนดค่าตอบแทน ประจ�าปี 2565  
จ�านวนไม่เกิน 1,680,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว 

  การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrencies) ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเงิน ดังนั้น เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุม 
และรองรบัการประกอบธรุกจิของบริษัท ทีอ่าจจะมขีึน้ในอนาคต บริษัทจงึต้องแก้ไขเพ่ิมเตมิวตัถปุระสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสือบริคณห์สนธ ิข้อ 3 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้ 
1. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จ�านวน 1 ข้อ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์เดิม วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม

-ไม่มี-

ข้อ 56. ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล  
นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็น 
ที่ปรึกษาและให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโท 
เคอร์เรนซ ีและโทเคนดจิิทลั ให้บริการแลกเปล่ียนเงินสกลุดจิิทลั หรือ ขายเงินสกลุเงิน 
ดิจิทัล หรือ แลกเปล่ียนเงินสกุลต่างประเทศเป็นเงินสกุลดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์
ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง การขุด ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึง 
การลงทุนหรือให้บริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล 
(เมือ่ได้รับอนญุาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องแล้ว กรณทีีเ่ป็นกจิกรรมทีต้่องได้รับอนญุาต) 
ให้บริการเกบ็ข้อมลู ประมวลผล ตรวจสอบ และยนืยนัข้อมลูบนระบบโครงข่ายกระจาย
ศูนย์กลางของการท�ารายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และด�าเนินการ
ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(INFORMATION TECHNOLOGY) ในการเพิ่มพูนความรู้ ความช�านาญ ความ
เชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี

2. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้ 

เดิม  “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ�านวน 55 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
แก้ไข “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ�านวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

อนึ่ง เพื่อให้การด�าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นควรมอบหมายให้ 
บคุคลทีก่รรมการผูม้อี�านาจของบริษัท มอบหมายให้อ�านาจในการด�าเนินการจดทะเบยีนแก้ไขเพ่ิมเตมิวตัถปุระสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสือบริคณห์สนธ ิข้อ 3 เร่ือง วตัถปุระสงค์ 
ของบรษัิท ต่อกรมพัฒนาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิน์ และมอี�านาจแก้ไขและเพ่ิมเตมิถ้อยค�าเพือ่ให้เป็นไปตามค�าสัง่นายทะเบยีนตามความจ�าเป็นและเหมาะสม โดยทีไ่ม่กระทบต่อสาระส�าคญั 
ของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ

  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมวัตถประสงค์ของบริษัทฯ จ�านวน 1 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  
ข้อ 3 เป็น 56 ข้อ พร้อมทั้ง มอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอ�านาจของบริษัท มอบหมายให้อ�านาจในการด�าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไข 
เพ่ิมเตมิหนงัสือบริคณห์สนธ ิข้อ 3 เร่ือง วตัถปุระสงค์ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณิชน์ และมอี�านาจแก้ไขและเพ่ิมเตมิถ้อยค�าเพือ่ให้เป็นไปตามค�าสัง่นายทะเบยีน 
ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระส�าคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ 

  การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 ตามที่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.
chowsteel.com) รวมทั้งแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นั้น บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ
วาระการประชุม นอกจากนี้ บริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายท�าหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนหลักบรรษัทภิบาล
ที่ดีเพื่อให้เป็นตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 บริษัทมคีวามตระหนกัและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูเ้ข้าร่วมประชมุทกุท่าน และขอให้ทกุท่านปฎบิตัติามมาตรการและแนวปฏบิตักิารประชมุภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของไวรัสโคโรนา 2019 ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 110 อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบริษัทตามรายชือ่ในส่ิงทีส่่งมาด้วย 7. โดยผู้ถอืหุน้สามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะ 
และหลักฐานตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 5. และ 6. ทางไปรษรีย์มายงับริษัท ภายในวนัที ่27 เมษายน 2565 และสามารถแจ้งค�าถามล่วงหน้าได้ทีอ่เีมล ir@chowsteel.com หรือโทรสารหมายเลข 02-033-0909

 ในกรณทีีท่่านผูถ้อืหุน้เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองกรุณาถอืบตัรประจ�าตวัประชาชนมาแสดง โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบยีนเพ่ือเข้าประชมุตัง้แต่เวลา 12.00 น. ส่วนผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงค์ทีจ่ะ 
แต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน  
แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และน�ามามอบให้ท่ีประชุมก่อนเร่ิมการประชุม โดยบริษัทขอแนะน�าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใด 
ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.chowsteel.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หมวดย่อยข้อมูลผู้ถือหุ้น 

 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอน ดังนั้น บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ รูปแบบการประชุม และการด�าเนินการอื่นใดที่จ�าเป็นหรือเหมาะสม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมและข้อปฏิบัติการประชุมเพื่อมาตรการความ
ปลอดภัยภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 ฉบับล่าสุดที่บริษัทเผยแพร่กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือทางเว็บไซต์ของบริษัท (https://investor-th.chowsteel.com/home.html) โดยหาก
มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

  - ลายเซ็น -

 ( ดร.ปรัชญา  เปี่ยมสมบูรณ์ )
 ประธำนกรรมกำร

  - ลายเซ็น -

  ( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ )
   ประธำนกรรมกำรบริหำร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ส�านักเลขานุการบริษัท : โทร. 02-033-0901-8 ต่อ 109, 110 EMAIL: ir@chowsteel.com 

ที่ CHOW.001/2565
วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2565
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ�ากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564 ในรูปแบบ QR Code 

2. ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
3. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่
4. ข้อมูลและประสบการณ์การท�างานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�าปี 2565
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ www.chowsteel.com)
7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
11. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบสอบถามทางสุขภาพเพ่ือการคัดกรอง

โรค COVID-19
12. ค�าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัท เชาว์ สตลี อนิดสัทร้ี จ�ากดั (มหาชน) หรือ (“บริษัท”) ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2565 ในวนัพฤหสับดทีี ่28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดทิอเรียม ชัน้ 3  
C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย และมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล : การประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ ประจ�าปี 2564 ประชมุเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2564 บริษัท ได้จัดท�ารายงานการประชมุส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 
ที่กฎหมายก�าหนด พร้อมทั้ง ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.chowsteel.com) โดยมีส�าเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุมดังกล่าว

  การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานและแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564 ปรากฎอยู่ในแบ 56-1 One Report (แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี) 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฎ 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. (QR Code) 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้สมควรรับทราบรายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 2564 โดยมตีวัเลขทางการเงินและรายละเอยีดต่างๆ ในแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี  
2564 ของบริษัท
การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไรขาดทุนของบริษัท ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไรขาดทุนของบริษัท ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรวม 
ทัง้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดงัปรากฎรายละเอยีดในส่ิงทีส่่งมาด้วย 1. (QR Code) โดยสรุปสาระส�าคญัเปรียบเทยีบ 
กับปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

รายการ
งบการเงินรวม (ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)

2564 2563 2562 2564 2563 2562

สินทรัพย์รวม 9,899 10,190 10,281 2,280 2,137 2,382

หนี้สินรวม 9,083 9,269 9,133 1,721 1,521 1,636

รายได้รวม 362 553 862 194 469 591

ขาดทุนส�าหรับปี (105) (270) (198) (56) (121) (247)

ขาดทุนต่อหุ้น (0.16) (0.33) (0.26) (0.07) (0.15) (0.31)

  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไรขาดทุนของบริษัท ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว 
การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการส�ารองตามกฎหมาย ประจ�าปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. ก�าหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หักด้วย 
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
บริษัทมนีโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธหิลังหกัภาษีเงินได้นติบิคุคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหกัส�ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอืน่ๆ ตามทีบ่ริษัท 
ก�าหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน แผนการลงทุน ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที ่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
เนื่องด้วยงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฎว่าบริษัทไม่มีผลก�าไรประจ�าปีในงบก�าไรขาดทุน 
เฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งท�าให้บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจ�านวนทั้งสิ้น 702,006,533 บาท จึงท�าให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจ�าปีให้กับผู้ถือหุ้นได้ 
ข้อมูลเงินปันผลจ่ายที่ผ่านมา เป็นดังนี้ 

ผลประกอบการ ก�าไรสุทธิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น) วันที่จ่าย

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2554 193.00 0.10 3 พ.ค. 2555

1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2556 103.11 0.10 4 ธ.ค. 2556

  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติการงดจัดสรรเงินทุนส�ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทส�าหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี 2564 เป็นเงินจ�านวน 55.70 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมอยู่ 
การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ ประจ�าปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21. ก�าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 
หนึ่งในสาม ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลัง 
จดทะเบยีนบริษัทนัน้ให้ใช้วธิจัีบสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผู้ออกจากต�าแหน่งกรรมการท่ีจะออกตามวาระนีอ้าจได้รับเลือกเข้ามา 
ด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้
ในปี 2565 กรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ จ�านวน 3 ท่าน ที่ด�ารงต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีรายชื่อ 
ดังต่อไปนี้ 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม กรรมการอิสระ
 รองประธำนกรรมกำร 

กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

2 รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง  กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอนแทน

3 นายมาร์ค ดี. เรมีจาน      กรรมการอิสระ 
 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก กลั่นกรอง 
คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  
และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม จึงสมควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้อง 
จากต�าแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว  
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง และนายมาร์ค ดี. เรมีจาน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระนั้น  
มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามนยิามกรรมการอสิระของประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเหน็เกีย่วกบัการด�าเนนิงาน 
ของบริษัทอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่น ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัท ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึง 
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา 
เลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

  การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้ง 
กรรมการหนึง่ (1) คน โดยผูถ้อืหุน้จะใช้คะแนนเสียงทีม่อียูท่ัง้หมดของตน เลือกตัง้บคุคลคนเดยีว หรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจ�าปี 2565

  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล : ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการและควรก�าหนดให้มกีารทบทวนทกุปี ซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยูใ่นระดบัที่ 
เหมาะสมเทยีบเคยีงได้กบัตลาดและอตุสาหกรรมเดยีวกนั รวมทัง้ เพียงพอทีจ่ะจูงใจและรักษากรรมการทีม่คีณุภาพไว้กบับริษัทซึง่ค่าตอบแทนกรรมการส�าหรบัปี 2565 ได้ผ่านการพิจารณา 
ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จงึเหน็สมควรให้คงค่าตอบแทนทกุรายการในอตัราเดมิ ภายในกรอบวงเงินเดมิไม่เกนิ  
5 ล้านบาทต่อปี รายละเอียด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

ต�ำแหน่ง เบี้ยประชุมต่อการประชุม (บาท/ครั้ง) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)

ประธำนกรรมกำร 30,000 20,000

กรรมการที่ไม่เป็นพนักงานหรือผู้บริหาร 20,000 15,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 -

กรรมการตรวจสอบ 10,000 -

วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565
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บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)    

(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)”)    

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน   

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564   

(หน่วย: บาท) 

	 	 		 	 31	ธันวาคม	2564	 	31	ธันวาคม	2563

สินทรัพย ์  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	800,843,907		 	130,770,038	

ลูกหนี้สำานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	 	550,049,213		 	1,775,774,654	

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 	21,600,699,940		 	13,300,474,361	

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	 	71,638,165		 	-	

เงินลงทุน		 	3,273,148,977		 	2,750,385,057	

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	 	198,211,439		 	216,840,019	

อุปกรณ์	 	 	88,426,009		 	68,999,161	

สินทรัพย์สิทธิการใช้	 	267,788,634		 	352,469,431	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	35,137,085		 	23,996,507	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	83,291,869		 	-	

สินทรัพย์อื่น	 	384,424,060		 	465,963,270	

รวมสินทรัพย์	 	27,353,659,298		 	19,085,672,498	

 

หนี้สินและส่วนของเจ้�ของ   

หนี้สิน   

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	 	-		 	5,050,000,000	

เจ้าหนี้สำานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	 	1,450,434,208		 	13,933,707	

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 	2,511,549,856		 	2,794,205,886	

หนี้สินตราสารอนุพันธ์	 	24,771,479		 	13,951,208	

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	98,282,838		 	-	

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	 	17,520,271,413		 	5,606,449,412	

ประมาณการหนี้สิน	 	295,452,187		 	298,026,388	

หนี้สินตามสัญญาเช่า	 	260,407,692		 	336,599,124	

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	-		 	46,881,331	

หนี้สินอื่น		 	378,878,527		 	324,071,909	

รวมหนี้สิน	 	22,540,048,200		 	14,484,118,965	

ส่วนของเจ้�ของ  

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว   

	 หุ้นสามัญ	 	2,854,072,500		 	2,854,072,500	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	 	523,570,729		 	523,570,729	

หุ้นทุนซื้อคืน	 	19,218,670		 	19,218,670	

กำาไรสะสม   

			จัดสรรแล้ว	-	สำารองตามกฎหมาย	 	286,125,000		 	286,125,000	

			ยังไม่ได้จัดสรร	 	1,128,453,115		 	916,502,081	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	 2,171,084		 	2,064,553	

รวมส่วนของเจ้าของ	 	4,813,611,098		 	4,601,553,533	

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	 	27,353,659,298		 	19,085,672,498	

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)   

(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)”)   

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ  

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2564

(หน่วย: บาท)

	 	 	 	 2564	 2563

กำ�ไรหรือข�ดทุน:   

ร�ยได้  

รายได้ค่านายหน้า	 	2,476,587,809		 	1,976,447,510	

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	 	210,524,662		 	139,088,163	

รายได้ดอกเบี้ย	 	672,792,092		 	548,223,049	

กำาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	 	180,593,177		 	101,868,069	

รายได้อื่น			 52,023,101		 	52,184,197	

รวมร�ยได้	 	3,592,520,841		 	2,817,810,988	

ค่�ใช้จ�่ย  

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	 	1,512,302,946		 	1,334,152,213	

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	 	226,932,683		 	211,028,559	

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 	253,320,811		 	238,581,435	

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(โอนกลับ)		 	134,319,882		 	(1,131,770)

ค่าใช้จ่ายอื่น	 	515,932,583		 	435,098,830	

รวมค่�ใช้จ�่ย	 	2,642,808,905		 	2,217,729,267	

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้	 	949,711,936		 	600,081,721	

ภาษีเงินได้	 	(188,918,013)	 	(115,630,815)

กำ�ไรสำ�หรับปี	 	760,793,923		 	484,450,906	

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:  

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในส่วนของกำาไรขาดทุนในภายหลัง:  

	 กำาไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

	 	 ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 	133,164		 	346,302	

	 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำาไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำาหนดให้วัดมูลค่า  

	 	 ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 	(26,633)	 	(69,260)

	 กำาไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

	 	 ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	สุทธิจากภาษีเงินได้	 	106,531		 	277,042	

	 กำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 	13,194,151		 	-	

	 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 	(2,638,830)	 	-	

	 กำาไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	สุทธิจากภาษีเงินได้	 	10,555,321		 	-	

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในส่วนของกำาไรขาดทุน  

	 ในภายหลัง	-	สุทธิจากภาษีเงินได้	 	10,661,852		 	277,042	

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี	 	10,661,852		 	277,042	

  

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี	 	771,455,775		 	484,727,948	

  

กำ�ไรต่อหุ้น  

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 	1.33		 	0.85	

ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตต่องบก�รเงินอย�่งย่อสำ�หรับใช้ประก�ศในหนังสือพิมพ์

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงก์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

(เดิมชื่อ	“บริษัทหลักทรัพย	์เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)”)

คว�มเห็น

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยย่อสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	ซึ่งนำามาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทหลักทรัพย์	 เมย์แบงก์	 (ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 

31	ธันวาคม	2564	(“งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว”)

ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินอย่างย่อนี้มีความสอดคล้องในสาระสำาคัญกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงก	์(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	ตามเกณฑ์ที่กำาหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย	์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ที่เกี่ยวกับการประกาศในหนังสือพิมพ์

งบก�รเงินอย่�งย่อ

งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่กำาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ดังนั้นการอ่านงบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีได้	

งบก�รเงินที่ตรวจสอบแล้วและร�ยง�นของข�้พเจ้�ต่องบก�รเงินดังกล�่ว

ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวตามรายงานลงวันที	่ 9	กุมภาพันธ	์2565	ซึ่งรายงานดังกล่าวรวมถึงการสื่อสารเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบเกี่ยวกับการให้ความสำาคัญต่อการรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม

เพื่อซื้อหลักทรัพย์	และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ทั้งนี้	รายละเอียดของวิธีการตรวจสอบบัญชีดังกล่าว	ควรพิจารณาอ่านจากรายงานผู้สอบบัญชีของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว	

คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รต่องบก�รเงินอย�่งย่อ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำางบการเงินอย่างย่อจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว	ตามเกณฑ์ที่กำาหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ที่เกี่ยวกับการประกาศในหนังสือพิมพ์

คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อว่ามีความสอดคล้องในสาระสำาคัญกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วหรือไม่จากการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญช	ีรหัส	810	(ปรับปรุง)	“งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ”

รัตนา	จาละ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3734

บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด

กรุงเทพฯ:	9	กุมภาพันธ์	2565

ประกาศการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2564
 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2565 ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ 

(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  ได้มีมติอนุมัติการจ่าย

เงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานเดือนมกราคม 2564 ถึงธันวาคม 2564  ในอัตรา 0.48 บาท  

(ส่ีสิบแปดสตางค์) ต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล 

(Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำาหนดวันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 21 

เมษายน 2565 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2565

ขอแสดงความนับถือ

    

  

(นายอารภัฏ สังขรัตน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

สำานักงานใหญ่ : เลขที่ 999/9 อาคารสำานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20 – 21 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301

เลขทะเบียน 0107545000314  www.maybank-ke.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565
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ที่ CPNREIT 2022/04001

             วันที่ 1 เมษายน 2565

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ�าปี	2565	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)	

เรียน	 ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์

	 	 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	CPN	รีเทล	โกรท

ส่ิงที่ส่งมาด้วย	1)	รายงานสรุปผลการลงมตแิละสรุปประเดน็ค�าถามค�าตอบจากการสอบถามข้อมลูเพ่ิมเตมิของผูถ้อืหน่วยทรัสต์จากการจัดส่งเอกสารแทนการจัดประชมุสามญั 

	 	 	 	 	 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ�าปี	2564	ในรูปแบบ			QR-Code

	 	 	 	 2)	รายงานประจ�าปี	2564	ในรูปแบบ	QR-Code

	 	 	 	 3)	แบบขอรับรายงานประจ�าปี	2564	ในแบบรูปเล่ม

	 	 	 	 4)	ข้อปฏิบัติส�าหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)	ของ	CPNREIT

	 	 	 	 5)	หนังสือมอบฉันทะ

	 	 	 	 6)	ข้อมูลทรัสตีที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะ

	 	 	 	 7)	สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	CPN	รีเทล	โกรท	ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์และการลงมติ

	 	 	 	 8)	คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(DAP	e-Shareholder	Meeting)

	 	 	 	 9)	ค�าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	(Privacy	Notice)

	 	 	 	 บริษัท	 ซีพีเอ็น	 รีท	 แมเนจเมนท์	 จ�ากัด	 (“ผู้จัดการกองทรัสต”์)	 ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	 CPN	 

รีเทล	โกรท	(“CPNREIT”)	ได้เผยแพร่ข่าวตามหนังสือฉบับที่	CPNREIT	2022/02005	ลงวันที่	17	กุมภาพันธ์	2565	เรื่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ�าปี	

2565	ในวันที่	21	เมษายน	2565	เวลา	14.00	น.	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)	ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

	 	 	 	 ทั้งนี้	ผู้จัดการกองทรัสต์เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ล่วงหน้าระหว่างวันที่	1	กุมภาพันธ์	2565	-	15	กุมภาพันธ์	2565	

โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของกองทรัสต์	(www.cpnreit.com)	และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(www.set.or.th)	ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะ

เวลาดังกล่าว	ไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด	

วาระที ่1	 รับทราบรายงานสรุปผลการลงมติและสรุปประเด็นค�าถามค�าตอบจากการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมของผู้ถือหน่วยทรัสต์จากการจัดส่งเอกสารแทนการจัดประชุม 

	 	 	 สามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ�าปี	2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 :	 ผู้จัดการกองทรัสต์จัดท�ารายงานสรุปผลการลงมติและสรุปประเด็นค�าถามค�าตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยทรัสต์จากการจัดส่ง

เอกสารแทนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ�าปี	2564	และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองทรัสต์	(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	1)	

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการลงมติและสรุปประเด็นค�าถามค�าตอบจากการสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยทรัสต์จากการจัดส่งเอกสารแทนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ�าปี	2564

เงื่อนไขการลงมติ	:	ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่	2		รับทราบผลการด�าเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปี	2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 :	 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้สรุปผลการด�าเนินงานของกองทรัสต์และเหตุการณ์ส�าคัญในรอบปี	 2564	 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ�าปี	 2564	 หัวข้อ	 

“ฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงานของกองทรสัต”์	และ	”เหตุการณ์ที่ส�าคัญและข้อมลูส�าคญัอื่น”	(รายละเอยีดตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย	2)	ทั้งนี้	ผูถ้ือหนว่ยทรสัตท์ี่มีความประสงค์

จะขอรับรายงานประจ�าปี	2564ในแบบรูปเล่ม	โปรดกรอกแบบขอรับรายงานประจ�าปี	2564	ในแบบรูปเล่ม	(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	3)	และส่งกลับมาที่ผู้จัดการกอง

ทรัสต์	เพื่อด�าเนินการจัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์	:	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของกองทรัสต์ในรอบป	ี2564	

เงื่อนไขการลงมติ	:	ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที ่3	 รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล	:	เพ่ือให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์	กฎระเบยีบ	และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	ผูจ้ดัการกองทรัสต์ได้จัดท�างบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชปีระจ�าปีสิน้

สุดวนัที	่31	ธนัวาคม	2564	ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตแล้ว	ดงัทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี	2564	หวัข้อ	“งบการเงิน”	(รายละเอยีดตามส่ิงทีส่่งมาด้วย	2)	

ความเหน็ผูจั้ดการกองทรัสต์	:	เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบงบการเงินของกองทรัสต์	ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัที	่31	ธนัวาคม	2564	ซึง่ได้ผ่านการ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว	ดังที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี	2564	หัวข้อ	“งบการเงิน”	โดยสรุปข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญได้ดังนี้

งบการเงินของกองทรัสต์	CPNREIT	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564

งบแสดงฐานะการเงิน	(หน่วย	:	บาท)	 ณ	31	ธ.ค.	2564	 ณ	31	ธ.ค.	2563

สินทรัพย ์  

เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน	 1,073,095,044	 1,072,799,128	

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม	 75,370,649,739	 				68,269,714,006	

รายการเทียบเท่าเงินสด	 1,159,173,707	 1,162,096,779	

ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ	 893,113,086	 									644,432,310	

ลูกหนี้กรมสรรพากร	 367,499,838	 319,032,642	

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	 9,837,293	 											27,765,708	

สินทรัพย์อื่น	 98,085,202	 81,333,718	

รวมสินทรัพย์	 78,971,453,909	 71,577,174,291	

หนี้สิน  

เจ้าหนี้การค้า	 157,898,573	 									166,893,514	

เจ้าหนี้อื่น	 29,966,014	 											25,875,506	

เจ้าหนี้ภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย	 618,125														1,562,230	

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 971,516,258	 									631,532,138	

ค่าเช่ารับล่วงหน้า	 22,636,530	 											34,351,039	

เงินมัดจ�ารับจากผู้เช่า	 1,730,221,052	 						1,664,026,022	

เงินกู้ยืม	 7,237,195,416	 						8,524,033,460	

หุ้นกู้ 15,324,257,078	 				14,510,676,997	

หนี้สินตามสัญญาเช่า	 19,314,707,661	 				17,727,115,770	

ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนและการบูรณะ	 90,462,251	 -

หนี้สินอื่น	 273,190,855	 									247,126,641	

รวมหนี้สิน	 45,152,669,813	 			43,533,193,317	

สินทรัพย์สุทธิ	 33,818,784,096	 28,043,980,974

  

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์	 31,475,365,521	 28,551,790,565

ส่วนเกินทุน	 2,201,430,985	 216,092,989

ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสม	 141,987,590	 (723,902,580)

สินทรัพย์สุทธิ	 33,818,784,096	 28,043,980,974

  

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	(บาท) 13.1691 12.6753

จ�านวนหน่วยทรัสต์ที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย)	 2,568,034,000	 2,212,476,700

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(หน่วย	:	บาท) ส�าหรับปีสิ้นสุด ส�าหรับปีสิ้นสุด

 31	ธ.ค.	2564		 31	ธ.ค.	2563

รายได ้  

รายได้ค่าเช่าและบริการ	 3,501,586,745	 4,041,143,303	

รายได้ดอกเบี้ย	 2,964,145	 7,172,751	

รายได้อื่น	 22,611,956	 21,306,761	

รวมรายได้	 3,527,162,846	 		4,069,622,815	

ค่าใช้จ่าย	  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	 162,464,570	 150,348,220	

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 43,939,768	 40,929,730	

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	 3,953,270	 4,163,600	

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(หน่วย	:	บาท) ส�าหรับปีสิ้นสุด ส�าหรับปีสิ้นสุด

 31	ธ.ค.	2564		 31	ธ.ค.	2563

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	 1,281,500	 1,276,000	

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์	 412,795,304	 404,779,959	

ต้นทุนเช่าและบริการ	 249,204,952	 124,430,490	

ค่าใช้จ่ายอื่น/1	 83,560,847	 92,724,017	

ต้นทุนทางการเงิน	 2,193,139,440	 1,713,429,657	

รวมค่าใช้จ่าย	 3,150,339,651	 2,532,081,673	

ก�าไรจากการลงทุนสุทธิ	 376,823,195	 1,537,541,142

รายการก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากเงินลงทุน  

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	 (4,440,126)	 (9,720,156)

รายการก�าไร	(ขาดทุน)	จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	 493,507,101	 (1,223,224,494)

รวมรายการก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากเงินลงทุน	 489,066,975	 (436,495,182)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน	 865,890,170	 304,596,492

หมายเหตุ /1ค่าใช้จ่ายอื่น	 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการโฆษณา	 ประชาสัมพันธ์	 นักลงทุนสัมพันธ์	 การส่งเสริมการขายและการตลาดเพ่ือให้นักลงทุนทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

กองทรัสต์	 ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์มีความตั้งใจที่จะด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กองทรัสต์	 CPNREIT	 เป็นที่รู้จักของนักลงทุนมากยิ่งขึ้น	 

โดยคาดว่าจะส่งผลดีต่อสภาพคล่องของหน่วยทรัสต์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยในปี	 2564	 กองทรัสต์ไม่มีค่าใช้จ่ายส�าหรับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 (COVID-19)	 และกองทรัสต์ได้ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายส�าหรับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ส�าหรับปี	 2565	

จ�านวน	 250,000	 บาท	 ทั้งนี้	 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ขัดกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต	์ ซึ่งระบุไว้ว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์	 และ 

ส่งเสริมการขายให้จ่ายได้ตามจริง	แต่ไม่เกินร้อยละ	0.50	ต่อปี	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันสิ้นปีบัญชีก่อนหน้า

เงื่อนไขการลงมติ	:	ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่	4		รับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการด�าเนินงานปี	2564

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล	:	สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ก�าหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	(เก้าสิบ)	ของก�าไรสุทธทิีป่รับปรุงแล้ว

ของรอบปีบัญชี	โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ	2	(สอง)	ครั้ง	และจะจ่ายภายใน	90	(เก้าสิบ)	วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้น	

แล้วแต่กรณี	ซึ่งกองทรัสต์	CPNREIT	ได้ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์จากผลการด�าเนินงานป	ี2564	ดังนี้

รอบผลการด�าเนินงาน รูปแบบการจ่าย วันที่จ่าย จ�านวนเงินจ่าย (บาทต่อหน่วย)

1 มกราคม	-	31 มีนาคม	2564 การลดทุน 10 มิถุนายน 2564 0.2006

1 เมษายน	-	30 มิถุนายน 2564 การลดทุน 10 กันยายน 2564 0.1025

1 กรกฎาคม	-	30 กันยายน 2564 การลดทุน 2 ธันวาคม	2564 0.0840

1 ตุลาคม	-	31 ธันวาคม	2564
ประโยชน์ตอบแทน

17 มีนาคม	2565
0.0552

การลดทุน 0.1609

รวม 0.6032

ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี	2564	CPNREIT	ได้จ่ายประโยชน์ตอบแทนจ�านวนรวม	0.0552	บาทต่อหน่วยทรัสต	์และจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในรูปของการลดทุนเป็นเงิน

รวมจ�านวน	0.5480	บาทต่อหน่วย	ซึ่งเป็นไปตามเหตุแห่งการลดทุนช�าระแล้วในสัญญาก่อตั้งทรัสต์	ดังนี้

	 1)	มูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

	 2)	กรณีกองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินจากรายการรายได้	 และ/หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดซึ่งเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานทางการเงิน	 ที่ท�าให้เกิดส่วนต่าง 

	 	 ระหว่างเกณฑ์การรับรู้ทางบัญชีและสถานะเงินสดที่เกิดขึ้นจริง	ทั้งนี้ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่า	กองทรัสต์ไม่มีก�าไรสะสมเหลืออยู่แล้ว

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ :	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน	และ/หรือเงินลดทุน	ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ส�าหรับ

ผลการด�าเนินงานปี	 2564	 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่ก�าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต	์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

เงื่อนไขการลงมติ	:	ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่	5	 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช	ีประจ�าปี	2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :	ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2565	โดยมีรายละเอียดดังนี้

  รายนาม เลขที่ใบอนุญาต จ�านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์

1)	 นางสาววรรณาพร	จงพีรเดชานนท์	 4098	 4	ป	ี(ป	ี2561-2564)

2)	 นางสาวบงกช	อ�า่เสงี่ยม	 3684	 1	ปี	(ปี	2560)

3)	 นางสาววิไลวรรณ	ผลประเสริฐ	 8420	 -

4)	 นางศศิธร	พงศ์อดิศักดิ์	 8802	 -

ในนามบริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	 สอบบัญช	ี จ�ากัด	 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี	 และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ประจ�าป	ี 2565	 รวมถึงงบการเงินงวด

ไตรมาสป	ี 2565	 โดยก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีจ�านวน	 1,230,000	 บาท	 (ไม่รวมค่าบริการอื่น	 ๆ	 เช่น	 ค่าเดินทาง	 ค่าถ่ายเอกสาร	 และอื่นๆ)	 ซึ่งเป็นอัตราเดียว 

กับปี	2564	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท) ปี	2564 ปี	2565 เปลี่ยนแปลง

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	(audit	fee) 1,230,000 1,230,000 -

รวมทั้งมอบอ�านาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างปีด้วย

ความเหน็ผูจั้ดการกองทรัสต์	:	เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบการแต่งตัง้	บริษัท	เคพีเอม็จี	ภมูไิชย	สอบบญัช	ีจ�ากัด	เป็นผู้สอบบญัชขีองกอง

ทรัสต	์และแต่งตั้ง	1)	นางสาววรรณาพร	จงพีรเดชานนท	์2)	นางสาวบงกช	อ�่าเสงี่ยม		3)	นางสาววิไลวรรณ	ผลประเสริฐ	4)	นางศศิธร	พงศ์อดิศักดิ์	คนใดคนหนึ่ง	 

เป็นผู้สอบบัญช	ีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ในปี	2565	และก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีป	ี2565	จ�านวน	1,230,000	บาท	(ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ	

เช่น	ค่าเดินทาง	ค่าถ่ายเอกสาร	และอื่น	ๆ )	รวมทั้งมอบอ�านาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างปีด้วย

บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญช	ีจ�ากัด	เป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์(“ส�านักงาน	ก.ล.ต.”)	และ

ผู้สอบบัญชีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างด	ีไม่เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต	์ไม่มีความสัมพันธ์	หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์	ผู้จัดการกองทรัสต์	ผู้ถือหน่วย

รายใหญ	่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

เงื่อนไขการลงมติ	:	ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่	6	 พิจารณาเรื่องอื่น	ๆ	(ถ้ามี)

	 ในการนี้	จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ�าป	ี2565	ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)	ตามวันและ

เวลาทีร่ะบขุ้างต้น	ผูจั้ดการกองทรัสต์จะใช้วธิกีารลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ	วิธกีารออกเสียงลงคะแนน	และการนบัคะแนนเสยีงผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์เพียงช่องทางเดยีวเท่านัน้

	 ส�าหรับผู้ถอืหน่วยทรัสต์หรือผูรั้บมอบฉนัทะทีม่คีวามประสงค์จะเข้าร่วมประชมุ	โปรดศกึษาข้ันตอนการลงทะเบยีนและวิธกีารเข้าร่วมประชมุจาก	“ข้อปฏบิตัสิ�าหรับการเข้า

ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(E-AGM)	ของ	CPNREIT”	(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

	 ทั้งนี	้ หากผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว	 ท่านสามารถมอบฉันทะให้กับ	 ทรัสตีเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนท่านได้	 โดยน�าส่งหนังสือมอบฉันทะ	 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	 ซึ่งได้กรอกรายละเอียดและลงนามเรียบร้อยแล้วมายังผู้จัดการกองทรัสต	์ ก่อนวัน

ที	่ 20	 เมษายน	2565	พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่ก�าหนดไว้ใน	 “ข้อปฏิบัติส�าหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (E-AGM)	ของ	CPNREIT”	 

(ปิดอากรแสตมป์	20	บาท)	โดยข้อมูลทรัสตีที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

	 เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ�าปี	2565	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว	ขอให้ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์โปรดศึกษา

และปฏิบัติตามค�าชี้แจง	ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน	การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการลงทะเบียน	ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4	และคู่มือการใช้งานระบบการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิสก	์(DAP	e-Shareholder	Meeting)	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8	โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะด�าเนินการประชุมตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของ	CPNREIT	

ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์และการลงมต	ิ(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

	 หากผู้ถอืหน่วยทรัสต์มคี�าถามทีต้่องการให้ช้ีแจงในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัวาระการประชมุในคร้ังนี	้สามารถส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนการประชมุมาทีอ่เีมล:	ir_cpnreit@centralpattana.co.th	

โดยขอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ระบุชื่อ	นามสกุล	และหมายเลขโทรศัพท	์เพื่อผู้จัดการกองทรัสต์จะได้รวบรวมเพื่อชี้แจงประเด็นค�าถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

 

	 ขอแสดงความนับถือ

	 (นางสาวปัทมิกา	พงศ์สูรย์มาส)

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 บริษัท	ซีพีเอ็น	รีท	แมเนจเมนท์	จ�ากัด
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ประกาศการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

 

ด้วยที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 ของบรษิัท ศรตีรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) เมื่อวนัที่ 7 เมษายน 2565 ได้มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลงวดสุดท้าย ในอตัราหุ้นละ 0.65 
บาท หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิปันผลทีจ่ะจ่ายอกีจ านวนประมาณ 1,861.12 ลา้นบาท โดยจะจ่ายจากก าไร
ของกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ซึง่ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได้
นิตบิุคคลในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท ซึง่รวมเป็นเงนิจ านวน 1,861.12 ลา้นบาท 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มสีทิธไิด้รบัเงนิปันผล (Record Date) ใน
วนัที ่20 เมษายน 2565 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 

ประกาศ ณ วนัที ่18, 19, และ 20 เมษายน 2565 
 
       ขอแสดงความนบัถอื 
      

       
     นางสาวจรญิญา  จโิรจน์กุล 
       กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอรด์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
ทะเบียนเลขท่ี 0107536000498 
 
sc.com/th 
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วนัที' 15 เมษายน 2565 

 

เรียน    ท่านผู้ถือหุ้นธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
เรื'อง     ขอเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครั Oงที' 23 
 

คณะกรรมการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมตัิให้เรียกประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครั Oงที' 23 ในวนั
พุธที' 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. (เริ'มลงทะเบียน เวลา 13.30 น.) ณ ห้องประชุมใหญ่ของธนาคาร ชั Oน 11 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ 
100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื'อพิจารณาเรื'องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงันี O 

 

วาระที' 1   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นครั Oงที' 22 ประชุมเมื'อวนัที' 27 เมษายน 2564  
วาระที' 2   รับทราบรายงานของคณะกรรมการธนาคารเกี'ยวกับการดําเนินงานของธนาคารในปี 2564 
วาระที' 3   พิจารณาอนุมตัิงบการเงินสําหรับปีสิ Oนสดุวนัที' 31 ธันวาคม 2564 
วาระที' 4   พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรผลขาดทุนสทุธิประจําปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล  
วาระที' 5   พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั Oงผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทน 
วาระที' 6   พิจารณาอนุมตัิกรรมการที'ออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระ 
วาระที' 7   พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั Oงกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที'ออกตามวาระ 
วาระที' 8   พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคาร 
วาระที' 9   เรื'องอื'นๆ 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที'ดงักล่าวข้างต้น 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
                  

(นางชลิดา ชาครียรัตน์)         
    เลขานุการบริษัท        

                                                            โดยคําสั'งคณะกรรมการธนาคาร    

หมายเหตุ:  
 

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดย 
1. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่ทั Oงนี Oธนาคารงดแจกของชําร่วยและชุดอาหารว่าง เพื'อลดความเสี'ยงในการแพร่กระจายโรคติดเชื Oอ

ไวรัสโคโรน่า และกรุณาติดต่อ สํานักเลขานุการบริษัท ทางอีเมล์ anongsita.saesee@sc.com หรือโทร. 02 724 8041, 42, 39
ภายในวันศุกร์ที5 22 เมษายน 2565 เพื'อให้ธนาคารจัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า หรือ        

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง ทางสํานักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที'เกี'ยวข้อง สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง ท่านผู้ถือหุ้นควรพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร 
หรือ        

3. เข้าร่วมประชุมทางช่องทางออนไลน์ กรุณาติดต่อ สํานักเลขานุการบริษัท ทางอีเมล์ anongsita.saesee@sc.com หรือ                  

โทร. 02 724 8041 เพื'อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ และรับทราบวิธีปฏิบตัิสําหรับการเข้าร่วมประชุม
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วนัที' 15 เมษายน 2565 

 

เรียน    ท่านผู้ถือหุ้นธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
เรื'อง     ขอเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครั Oงที' 23 
 

คณะกรรมการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมตัิให้เรียกประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครั Oงที' 23 ในวนั
พุธที' 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. (เริ'มลงทะเบียน เวลา 13.30 น.) ณ ห้องประชุมใหญ่ของธนาคาร ชั Oน 11 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ 
100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื'อพิจารณาเรื'องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงันี O 

 

วาระที' 1   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นครั Oงที' 22 ประชุมเมื'อวนัที' 27 เมษายน 2564  
วาระที' 2   รับทราบรายงานของคณะกรรมการธนาคารเกี'ยวกับการดําเนินงานของธนาคารในปี 2564 
วาระที' 3   พิจารณาอนุมตัิงบการเงินสําหรับปีสิ Oนสดุวนัที' 31 ธันวาคม 2564 
วาระที' 4   พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรผลขาดทุนสทุธิประจําปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล  
วาระที' 5   พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั Oงผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทน 
วาระที' 6   พิจารณาอนุมตัิกรรมการที'ออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระ 
วาระที' 7   พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั Oงกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที'ออกตามวาระ 
วาระที' 8   พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคาร 
วาระที' 9   เรื'องอื'นๆ 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที'ดงักล่าวข้างต้น 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
                  

(นางชลิดา ชาครียรัตน์)         
    เลขานุการบริษัท        

                                                            โดยคําสั'งคณะกรรมการธนาคาร    

หมายเหตุ:  
 

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดย 
1. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่ทั Oงนี Oธนาคารงดแจกของชําร่วยและชุดอาหารว่าง เพื'อลดความเสี'ยงในการแพร่กระจายโรคติดเชื Oอ

ไวรัสโคโรน่า และกรุณาติดต่อ สํานักเลขานุการบริษัท ทางอีเมล์ anongsita.saesee@sc.com หรือโทร. 02 724 8041, 42, 39
ภายในวันศุกร์ที5 22 เมษายน 2565 เพื'อให้ธนาคารจัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า หรือ        

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง ทางสํานักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที'เกี'ยวข้อง สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง ท่านผู้ถือหุ้นควรพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร 
หรือ        

3. เข้าร่วมประชุมทางช่องทางออนไลน์ กรุณาติดต่อ สํานักเลขานุการบริษัท ทางอีเมล์ anongsita.saesee@sc.com หรือ                  
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ประกาศการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2564
 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2565 ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ 

(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  ได้มีมติอนุมัติการจ่าย

เงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานเดือนมกราคม 2564 ถึงธันวาคม 2564  ในอัตรา 0.48 บาท  

(ส่ีสิบแปดสตางค์) ต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล 

(Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำาหนดวันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 21 

เมษายน 2565 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2565

ขอแสดงความนับถือ

    

  

(นายอารภัฏ สังขรัตน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

สำานักงานใหญ่ : เลขที่ 999/9 อาคารสำานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20 – 21 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301

เลขทะเบียน 0107545000314  www.maybank-ke.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

   
  

 UAC Global Public Company Limited   
 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน)   

 www.uac.co.th | 02-937-1701-6  
 

 UAC Global PLC. 
 เลขที่ 1 อำคำร TP&T ช้ัน 19 ซอยวิภำวดีรังสิต 19 

 เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

 

ประกาศ 

เร่ือง การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 

 
 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ขอเรียนใหท้รำบว่ำ ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565  เมื่อวนัที่        
7 เมษำยน 2565 ได้มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 ในอัตรำหุ้นละ 0.28 บำท ซึ่งบริษัทได้จ่ำยเป็นเงินปันผล     
ระหว่ำงกำลไปแลว้เมื่อวนัท่ี 17 มกรำคม 2565 ในอตัรำหุน้ละ 0.08 บำท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ำยเพิ่มในอตัรำหุน้ละ 0.20 บำท 
โดยจ่ำยจำกก ำไรสุทธิ ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัที่ 11  มีนำคม 2565 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี             
6 พฤษภำคม 2565  

 

 จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกนั 

 

 

    

       (นำยชชัพล ประสพโชค) 

               ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 
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วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565



ต�ำแหน่ง
ค่าตอบแทนกรรมการ

(รายครั้ง)

ค่าตอบแทนกรรมการ

(รายเดือน)

1. ประธานคณะกรรมการ - 44,000

2. กรรมการบริษัท - 22,000

3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 20,000

4. กรรมการตรวจสอบ - 10,000

5. ประธานคณะกรรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 15,000 -

6. กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 10,000 -

7. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 -

8. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัท 10,000 -

9. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เป็นกรรมการบริษัท  5,000 -

   เงินโบนัสกรรมการ

   เพ่ือเป็นการตอบแทนผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ บริษัทก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสั ประจ�าปี 2565 เป็นจ�านวนเงนิไม่เกนิ 2,000,000 บาท ในอตัราเช่นเดยีวกนักบัปี 2564  
ทั้งนี้ การจ่ายเงินโบนัสของกรรมการจะพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัท 
   ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

   ความเห็นของคณะกรรมการ 
   คณะกรรมการพจิารณาแล้วมีความเหน็ว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณากล่ันกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย โดยค�านงึถงึความเหมาะสม 
ในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว โดยเปรียบเทยีบอ้างองิจากบริษัทในอตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนั รวมทัง้พิจารณาจากผลประกอบการ จึงเหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตัค่ิาตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ
   การลงมติ 
   วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6.  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2565 

   วัตถุประสงค์และเหตุผล   
   เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535  และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งก�าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนด
จ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี เพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
   ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   
   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษัท เอเอน็เอส  ออดทิ จ�ากัด เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษัทและบริษัทย่อย ประจ�าปี 2565 (เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษัท ปีที ่4)  เนือ่งจากเป็น
ทีย่อมรับและมมีาตรฐานในการท�างาน ความเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีมคีวามรู้ความเข้าใจในธรุกจิของบริษัท และมผีลการปฏบิตังิานเป็นทีน่่าพอใจ นอกจากนีเ้มือ่พิจารณาเปรียบเทยีบกบัปริมาณงาน 
และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้
   l รายชื่อผู้สอบบัญชี  เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2565 ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี เลขที่ผู้สอบบัญชี จ�านวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท

1.  นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 3500 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2562, 2563

2.  นางสาวอัจฉรา สุขในใบบุญ 4642 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2564

3.  นายวิชัย รุจิตานนท์ 4054 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

4.  นายเสถียร วงศ์สนันท์ 3495 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

5.  นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล 5946 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

6.  นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน 9445 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

(ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจ�าปี 2565 ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
   l ความสัมพันธ์กบับริษัท ผู้สอบบญัชตีามรายชือ่ข้างต้น ไม่มคีวามสัมพันธ์หรือมส่ีวนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่
อย่างใด และไม่เป็นผูส้อบบญัชรีายเดมิทีป่ฏบิตัหิน้าทีส่อบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัท มาแล้ว 5 รอบระยะเวลาบญัชตีดิต่อกนั จึงมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
   l ค่าสอบบญัชปีระจ�าปี 2565 ก�าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบริษัท และบริษัทย่อย ประจ�าปี 2565 เป็นจ�านวนเงิน 1,465,000 บาท โดยมข้ีอมลูเปรียบเทยีบค่าสอบบญัชใีนปีที่ 
ผ่านมา มีดังนี้

รายการ ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564

ค่าสอบบัญชี (บาท) 1,465,000 1,600,000

ค่าบริการอื่นๆ (บาท) ไม่มี ไม่มี

   ความเห็นของคณะกรรมการ    
   คณะกรรมการพจิารณาตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอมาแล้วเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตัแิต่งตัง้นายอธพิงศ์ อธพิงศ์สกลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต 
เลขที่ 3500, นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4054, นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3495, นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5946,      
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9445 และนางสาวอัจฉรา สุขในใบบุญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4642 ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและบริษัทย่อย ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยก�าหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจ�านวน 1,465,000 บาท 
   การลงมติ 
   วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7.  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

   วัตถุประสงค์และเหตุผล

   ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 ก�าหนดไว้ว่า “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จ�าหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้น�า 
ออกจ�าหน่ายได้ เมือ่ทีป่ระชมุมมีตแิล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบยีนลดทนุภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัทีท่ีป่ระชมุลงมต”ิ ปัจจุบนับริษัทมหีุน้ทีย่งัไม่ได้น�าออกจ�าหน่าย จ�านวน 543,401,250 หุน้ ซึง่เป็นหุน้คงเหลือ 
จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (AKR-W1)  ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้น
สามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้น�าออกจ�าหน่ายดังกล่าว เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วของบริษัทสอดคล้องกัน โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายการ ก่อนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มขึ้น / (ลดลง) หลังลดทุนจดทะเบียน

จ�านวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

l หุ้นสามัญจดทะเบียน 2,014,934,106 (543,401,250) 1,471,532,856

l หุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว 1,471,532,856 - 1,471,532,856

จ�านวนทุนของบริษัท (บาท)

l ทุนจดทะเบียน 1,611,947,284.80 (434,721,000) 1,177,226,284.80

l ทุนจดทะเบียนที่ออกและช�าระแล้ว 1,177,226,284.80 - 1,177,226,284.80

   เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้มีแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความ
เดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้
   ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียน   1,177,226,284.80  บาท  (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)
     แบ่งออกเป็น      1,471,532,856  หุ้น  (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบหกหุ้น)
     มูลค่าหุ้นละ              0.80  บาท  (แปดสิบสตางค์)
     โดยแบ่งออกเป็น
     หุ้นสามัญ      1,471,532,856  หุ้น  (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบหกหุ้น)
     หุ้นบุริมสิทธิ ์            -ไม่มี-  หุ้น  (- หุ้น)
   ความเห็นของคณะกรรมการ

   คณะกรรมการบรษัิทเหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้พิจารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีน ทีย่งัไม่ได้น�าออกจ�าหน่าย จ�านวน 543,401,250 หุน้ และอนมุตักิารแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว 
   การลงมติ 
   วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

   จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยจะเปิดให้  ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. 
   เพือ่เป็นการรักษาสทิธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทัท่านใดท่าน
หนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ ดังมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และเพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) และหลักฐาน
ประกอบการมอบฉันทะมาตามที่อยู่ของบริษัท ดังนี้
   บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)  แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
   เลขที่ 9/291 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามค�าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                ขอแสดงความนับถือ
   
 
                ( นางสาวร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ )
                กรรมการผู้จัดการ

ที่ อร.2565/136-(AKR)/368
                วันที่ 18 มีนาคม 2565
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2565
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณาน�ามาในวันประชุม)
   2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี /รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 One Report พร้อมงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
    (รูปแบบ QR Code)
   3. ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564
   4. ประวัติกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกวาระ
   5. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
   6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจ�าปี 2565
   7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
   8. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
   9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
   10. หนังสือมอบฉันทะ
   ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่  92  ซอยแสงแจ่ม  ถนนพระราม 9  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

   วัตถุประสงค์และเหตุผล 
   การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2564 ได้จัดให้มขีึน้เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2564 โดยมสี�าเนารายงานการประชุม ซึง่ได้จัดส่งให้ผู้ถอืหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชญิประชมุตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 3
   ความเห็นของคณะกรรมการ 
   เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว 
   การลงมติ 
   วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2.  พิจารณาผลการด�าเนินงานและอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีส�าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

   วัตถุประสงค์และเหตุผล 
   รายงานผลการด�าเนนิงานของบริษัท ประจ�าปี 2564 ดงัปรากฏในแบบแสดงรายการประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report)และงบการเงินของบริษัท ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี  
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code
ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563

สินทรัพย์รวม 2,076.49 1,529.53 2,071.76 1,522.14

หนี้สินรวม 795.40 466.49 790.56 459.47

รายได้รวม 1,425.57 1,503.49 1,425.50 1,498.41

ก�าไรสุทธิ* 89.89 98.44 90.29 100.51

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.063 0.073 0.064 0.075

ก�าไร(ขาดทุน) สะสม 49.68 (37.56) 50.49 (37.15)

หมายถึง *ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
   ความเห็นของคณะกรรมการ

   เพ่ือให้ทีป่ระชมุรับทราบผลการด�าเนนิงานของบริษัท ประจ�าปี 2564 และพิจารณาอนมุตังิบการเงินของบริษัท ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุน ส�าหรบัปี ส้ินสุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี
   การลงมติ 
   วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3.  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564 เพื่อตั้งส�ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

   วตัถุประสงค์และเหตผุล : ตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดั พ.ศ.2535 ก�าหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรก�าไรสุทธปิระจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองในจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
ของก�าไรสุทธปิระจ�าปี และบริษัทมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถอืหุน้ในอตัราประมาณร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธ ิ(ตามงบการเงินเฉพาะกจิการ) หลังหกัภาษีเงินได้นติบิคุคลและส�ารองตามกฎหมาย 
ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอ�านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปล่ียนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นคร้ังคราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่จะต้องก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 
   ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564 ของบริษัท มีก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ�านวน 90,292,580 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564 เป็นทุนส�ารองของบริษัท จ�านวน 2,657,216 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานของบริษัทให้แก่
ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ�านวน 44,145,985.68 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดย
อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยจะจ่ายจากก�าไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
จ�านวน 16,186,861.42 บาท และจากก�าไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จ�านวน 27,959,124.26 บาท 
   วันก�าหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล

   ก�าหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563

ก�าไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท) 90,292,580 100,505,703

จ�านวนหุ้น (หุ้น) 1,471,532,856 1,343,289,404

ก�าไร (ขาดทุน) สะสม (บาท)
l ส�ารองตามกฎหมาย
l ก�าไรที่ยังไม่จัดสรร

27,839,797
49,677,456

25,182,581
(37,557,281)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.03 -

เงินปันผลจ่าย (บาท) 44,145,985.68 -

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 48.89 -

   ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้จัดสรรเงินก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564 ตามงบเฉพาะกิจการ จ�านวน 90,292,580 บาท เป็นเงิน 
ส�ารองตามกฎหมาย จ�านวน 2,657,216 บาท และจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน 44,145,985.68  บาท และก�าหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ
ในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
   การลงมติ

   วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4.  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระประจ�าปี 2565

   วัตถุประสงค์และเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535  และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ก�าหนดให้กรรมการจ�านวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากต�าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ�าปี ซึ่งมีกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระในปี 2565 (วาระละ 3 ปี) จ�านวน 3 ท่าน จากจ�านวนกรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน ได้แก่ 
   1. นายวิชิต แย้มบุญเรือง ต�าแหน่ง  กรรมการอิสระ  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการมาแล้ว    11    ปี
   2. นายอรุณ  ศรีจรูญ  ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการมาแล้ว     3    ปี
   3. นายดนุชา  น้อยใจบุญ ต�าแหน่ง  กรรมการ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการมาแล้ว    11    ปี
   บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและรายช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทก�าหนดผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
   คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด�าเนนิการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาถงึความเหมาะสมทีจ่ะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด�าเนนิงานของบริษัท ประกอบกบัคณุสมบตัคิวามรู้ความสามารถ  
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความช�านาญเฉพาะด้านที่จ�าเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ รวมถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยตนเองของกรรมการที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมา เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 
   ทั้งนี้ได้พิจารณาแล้วว่า นายวิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทมาแล้ว 11 ปีต่อเนื่องกัน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์
ในด้านที่บริษัทต้องการ มีคุณสมบัติในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุนและมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทก�าหนด โดยสามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดประวัติและประสบการณ์ท�างานของทั้ง 3 ท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
   ความเห็นของคณะกรรมการ

   คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสีย ได้มกีารกล่ันกรองด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบคุคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ในคร้ังนีม้คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการ
ประกอบธรุกจิของบริษัท จึงเหน็ชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้พิจารณาอนมุตัเิลือกตัง้กรรมการรายเดมิ ซึง่ออกจากต�าแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ท่าน ประกอบด้วย  
นายวิชิต แย้มบุญเรือง, นายดนุชา น้อยใจบุญ และนายอรุณ  ศรจีรูญ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอกีวาระหนึง่ โดยบคุคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ในคร้ังนี ้เป็นผู้ทีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตั ิ
บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 ไม่มีลักษณะต้องห้ามเลือกตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
   การลงมติ 
   วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะด�าเนินการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5.  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2565 

   วัตถุประสงค์และเหตุผล 
   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2565 โดยค�านึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
         หน่วย : บาท

รายการ
ปี 2565 ปี 2564

(ปีที่เสนอ) วงเงินที่เสนอ จ่ายจริง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 6,000,000 6,000,000 3,366,000
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	 	 	 	 	 	 	 		 				 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	18	มีนาคม	2565

เรื่อง	 	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

	 	 	 บริษัท	วาว	แฟคเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	ระลอกใหม	่บริษัทฯ	มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ	และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น	รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการ

จัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	ดังนั้น	คณะกรรมการบริษัทฯ	ขอแจ้งให้ทราบว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	วาว	แฟคเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	

(“บรษัิทฯ”)	คร้ังที	่2/2565	เมือ่วนัที	่25	กมุภาพันธ์	2565	ได้มมีตใิห้มกีารจัดประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	2565	ของบริษัทฯ	(หรอื	“ทีป่ระชุมผูถื้อหุน้”)	ในวนัจนัทร์ที ่25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(e-AGM)	ภายใต้พระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2563	และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง	โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1			 รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี	ส�าหรับป	ีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

วาระที่ 2			 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน	และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ	ส�าหรับปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

วาระที่ 3			 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก�าไรเพื่อเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย	และการงดจ่ายเงินปันผล	ส�าหรับผลการด�าเนินงานส�าหรับป	ี2564

วาระที่ 4			 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5			 พิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	และคณะกรรมการชุดย่อย	ประจ�าปี	2565

วาระที่ 6			 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	และการก�าหนดค่าสอบบัญชี	ประจ�าปี	2565

วาระที่ 7 		 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	จ�านวน	5,060,983	บาท	จากทุนจดทะเบียนเดิม	1,144,559,696	บาท	เป็นทุนจดทะเบียนใหม	่1,139,498,713	บาท	โดยการ 

	 	 	 	 		 ตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่จ�าหน่ายจ�านวน	5,060,983	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

วาระที่ 8 		 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ	ข้อ	4	(เรื่องทุนจดทะเบียน)	เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 9			 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	จ�านวน	180,869,643	บาท	จากทุนจดทะเบียนเดิม	1,139,498,713	บาท	เป็นทุนจดทะเบียนใหม	่1,320,368,356	บาท	โดยการ 

	 	 	 	 		 ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน	180,869,643	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	(Right	Offering)

วาระที่ 10		 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ	ข้อ	4	(เรื่องทุนจดทะเบียน)	เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 11 	 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	(Right	Offering)	จ�านวนไม่เกิน	180,869,643	หุ้น	ในอัตรา	9	หุ้นสามัญเดิม	 

	 	 	 	 		 ต่อ	2	หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย	ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ	3.30	บาท

วาระที่ 12 	 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ�านวนกรรมการบริษัทฯ	และพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

วาระที่ 13		 พิจารณาเรื่องอื่น	ๆ	(ถ้ามี)

	 	 	 บริษัทฯ	ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่	www.wowfactor.co.th	ด้วยแล้ว	จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565	ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.	ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(e-AGM)	ภายใต้พระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	

พ.ศ.	2563	และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง	โดยบริษัทฯ	จะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา	09.00	น.	ของวันประชุมเป็นต้นไป

	 	 	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	(Record	Date)	ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

	 	 	 ในกรณีที่บริษัทฯ	 มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดใด	 ๆ	 เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2565	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 บริษัทฯ	 

จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่	www.wowfactor.co.th	โดยเร็ว

	 ขอแสดงความนับถือ

	 (นางสาวเยาวโรจน์	กลิ่นบุญ)

	 (รักษาการ)	ประธานกรรมการ

หน้า 2 จาก 2 

 

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที. 
www.wowfactor.co.th ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในวันจันทร์ที$ 
25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื.ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกําหนดว่าด้วย
การประชุมผ่านสื.ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนเพื.อเข้า
ร่วมประชุมตั Rงแต่เวลา 09.00 น. ของวนัประชุมเป็นต้นไป 

ทั Rงนี R บริษัทฯ ได้กําหนดวันกําหนดรายชื.อผู้ถือหุ้ นที. มีสิทธิเ ข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2565  
(Record Date) ในวันศุกร์ที$ 18 มีนาคม 2565 

ในกรณีที.บริษัทฯ มีการเปลี.ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ เกี.ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2565 
เนื.องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื Rอไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที. www.wowfactor.co.th โดยเร็ว 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
(นางสาวเยาวโรจน ์กลิ.นบุญ) 
(รักษาการ) ประธานกรรมการ 
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วนัที. 18 มีนาคม 2565 

เรื$อง ขอเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท วาว แฟคเตอร์ จํากัด (มหาชน) 

เนื.องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื Rอไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ บริษัทฯ มีความตระหนกัและ
ห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที.มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ.ง เพื.อป้องกันการ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื Rอไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั Rน คณะกรรมการบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ที.ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท วาว แฟคเตอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั Rงที. 2/2565 เมื.อวนัที. 25 กุมภาพนัธ์ 2565 ได้มีมติให้มีการจดัประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ของบริษัทฯ (หรือ “ที$ประชุมผู้ ถือหุ้น”) ในวันจันทร์ที$ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื.ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื.ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงันี R 

วาระที$ 1  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี สําหรับปี สิ Rนสดุ ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2564 
วาระที$ 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับปี

สิ Rนสดุ ณ วนัที. 31ธันวาคม 2564 
วาระที$ 3  พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรเพื.อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล 

สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับปี 2564 
วาระที$ 4  พิจารณาอนุมติัการเลือกตั Rงกรรมการแทนกรรมการที.ครบกําหนดออกตามวาระ 
วาระที$ 5  พิจารณาอนุมติัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2565 
วาระที$ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั Rงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการกําหนดค่าสอบบญัชี 

ประจําปี 2565 
วาระที$ 7  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 5,060,983 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิม 1,144,559,696 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,139,498,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที.
ยงัไม่จําหน่ายจํานวน 5,060,983 หุ้น มลูค่าที.ตราไว้หุ้นละ n บาท 

วาระที$ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ.มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื.องทุนจดทะเบียน) 
เพื.อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

วาระที$ 9  พิจารณาอนุมติัการเพิ.มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 180,869,643 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 1,139,498,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,320,368,356 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ.มทุนจํานวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น มูลค่าหุ้นที.ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื.อรองรับการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ.มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) 

วาระที$ 10  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ.มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ x (เรื.องทุนจดทะเบียน) 
เพื.อให้สอดคล้องกับการเพิ.มทุนจดทะเบียน 

วาระที$ 11  พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ.มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) จํานวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที.
ออกและเสนอขาย ที.ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท 

วาระที$ 12  พิจารณาอนุมัติการเพิ.มจํานวนกรรมการบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการเลือกตั Rงกรรมการเข้า
ใหม่ 

วาระที$ 13  พิจารณาเรื.องอื.น ๆ (ถ้ามี) 
 

วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565
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ที่ 65/0169-900(PL)/005     

	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	8	มีนาคม	2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	 1.	 สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2564
	 	 2.	 ประวัติกรรมการบริษัท	
	 	 3.	 นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
	 	 4.	 แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 5.	 หนังสือมอบฉันทะ
	 	 6.	 รายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอำานาจ	
	 	 7.	 คำาชี้แจง	การลงทะเบียน	วิธีการมอบอำานาจ	การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 8.	 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 9.	 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
	 	 10.	 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำาประปี	2564	(แบบรูปเล่ม)
	 	 11.	 แบบฟอร์มคำาถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565

	 ด้วยคณะกรรมการ	บริษัท	เพาเวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565	ในวันศุกร์ที่	29	เมษายน	2565 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. และเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Chambray Grand Ballroom ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 2089 

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260	เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

 วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล :	บริษัทจัดประชมุสามญัผู้ถอืหุน้	ประจำาป	ี2564	ซึง่จัดขึน้เมือ่วนัศกุร์ที	่30	เมษายน	2564	และไดจั้ดทำารายงานการประชมุส่งใหต้ลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมายกำาหนด	และเผยแพรใ่นเวบ็ไซดข์องบริษัทฯ	ไวเ้ปน็ทีเ่รียบร้อยแล้ว	โดยมสีำาเนารายงานการประชมุ	ปรากฏตามเอกสาร
แนบ	1 
 ความเห็นคณะกรรมการ :	คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2564	ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่	30	เมษายน	2564	ได้บันทึกถูกต้องตามความ
เป็นจริง	จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป	
 การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล :	บริษัทไดจั้ดทำารายงานผลการดำาเนนิงานทีผ่า่นมาและขอ้มลูทีส่ำาคญั	ซึง่เกดิขึน้ในรอบป	ี2564	ปรากฏตามรายงานประจำาป	ี2564	บน	Website	
ของบริษัท	หรือดูข้อมูลผ่าน	QR	Code	หรือ	URL	:	https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PLE&date=190426 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำาเนินงานและข้อมูลที่สำาคัญ	ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี	2564	ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
 การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำาปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานผู้สอบบัญชี

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :	สรุปผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ที่ผ่านมา	ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของ
บริษัท	ปี	2564	โดยสรุป	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 		 		 	(หน่วย	:	บาท)

 
	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	ซึ่งกำาหนดให้บริษัทต้องจัดทำางบการเงิน	ณ	วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว	และนำาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	ปรากฏตามรายงานประจำาปี	2564	บน	Website	ของบริษัท	หรือดูข้อมูลผ่าน	QR	Code	หรือ	URL	:	https://www.
set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PLE&date=190426
 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	กระบวนการจัดทำารายงานทางบัญชี	และการเงินของบริษัท	มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
เพียงพอ	ที่ทำาให้มั่นใจได้ว่า	รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงิน	และผลการดำาเนินงานของบริษัท	อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำาหนด	รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ	และทันเวลา	เพื่อเป็นประโยชน์สำาหรับผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	ผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน	เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท	เสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงิน	ประจำาปี	2564	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564
 ความเห็นคณะกรรมการ :	งบการเงินของบริษัทสำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท	
ซี	ดับเบิ้ลยู	ดับเบิ้ลยู	พี	จำากัด	รวมถึงได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	จึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำาปี	2564	ตามที่เสนอ	และให้
นำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป	
 การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2564 (จ่ายจากกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร)

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	115	กำาหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำาไรเท่านั้น
	 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ	50%	ของกำาไรสุทธิที่หักภาษีและสำารองตามกฎหมายแล้วจากงบการเงินเฉพาะบริษัท
	 จากผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบ	ปี	2564	ที่ผ่านมาบริษัทมีผลกำาไรจากผลการดำาเนินงาน	(งบการเงินเฉพาะบริษัท)	จำานวน	181,056,772.91	บาท	มีกำาไรสะสม
ปี	2564	(กำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร)	จำานวน	26,034,155.69	บาท	ทำาให้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้	โดยจ่ายจากกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	ดัง
นั้น	บริษัทจึงขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี	2564	ในอัตราหุ้นละ	0.019	บาท	(หนึ่งจุดเก้าสตางค์)	เป็นเงิน	25,874,541.18	บาท	(คิดเป็นร้อยละ	14.29%	ของกำาไร
สุทธิ)	จากกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	
	 โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	(RD)	ในวันที่	6	พฤษภาคม	2565	และกำาหนดจ่ายเงินปันผลวันที่	27	พฤษภาคม	2565
  

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

 ความเห็นคณะกรรมการ :	 จากผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบ	 ปี	 2564	 ที่ผ่านมาบริษัทมีผลกำาไรจากผลการดำาเนินงาน	 (งบการเงินเฉพาะบริษัท)	 จำานวน	
181,056,772.91	บาท	มีกำาไรสะสมปี	2564	(กำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร)	จำานวน	26,034,155.69	บาท	ทำาให้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้	โดย
จ่ายจากกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	ดังนั้น	บริษัทจึงขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี	2564	ในอัตราหุ้นละ	0.019	บาท	(หนึ่งจุดเก้าสตางค์)	เป็นเงิน	25,874,541.18	
บาท	(คิดเป็นร้อยละ	14.29%	ของกำาไรสุทธิ)	จากกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	(RD)	ในวันที่	6	พฤษภาคม	2565	และกำาหนดจ่าย
เงินปันผลวันที่	27	พฤษภาคม	2565	และให้นำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่ออนุมัติต่อไป	
 การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล :	ตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	ซึง่กำาหนดวา่ในการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจำาปทีกุคร้ัง	กรรมการจะตอ้งออกจากตำาแหนง่
อย่างน้อยจำานวนหนึ่งในสาม	(1/3)	โดยอัตรา	ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	(1/3)	ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้อง
ออกจากตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	ตามกำาหนดวาระ	ดังนี้
	 	 1.	 นายเสวก	 ศรีสุชาต	 ประธานกรรมการ
	 	 2.	 นายพิสันต์	 จินตนาภักดี	 กรรมการ
	 	 3.	 พลโทสินชัย	 นุตสถิตย์	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
	 สำาหรับการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้	ป	ี2565	เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่เีกีย่วกบัการดแูลสิทธขิองผู้ถอืหุน้	บรษิทัไดท้ำาการประกาศตอ่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและในเว็บไซด์ของบริษัท	ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่	13	ธันวาคม	2564	–	19	กุมภาพันธ์	2565	ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	และ
เสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท	
	 ณ	วันที่	19	กุมภาพันธ์	2565	ยังไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคล	เพื่อรับการพิจารณาคัดสรรเป็นกรรมการบริษัท	และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมเข้ามายังบริษัท	 	

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน :	ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง	3	ท่าน	ที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ	มีประสบการณ์ในธุรกิจของบรษิทั	เหมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสุดแกก่ารดำาเนินงานของบริษทั	และมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบรษิทัมหาชนจำากัด	และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์	จึงเห็นชอบเสนอให้	คือ	นายเสวก	ศรีสุชาต	นายพิสันต	์จินตนาภักด	ีและ	พลโทสินชัย	นุตสถิตย	์กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	
 ความเห็นคณะกรรมการ :	คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	และเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง	3	ท่าน	คือ	นายเสวก	ศรีสุชาต	นายพิสันต	์จินตนาภักด	ีและ	พลโทสินชัย	นุตสถิตย	์กรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	กลับ
เข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง	โดยมีประวัติของกรรมการทั้ง	3	ท่าน	เพื่อประกอบการพิจารณา	ปรากฏตามเอกสารแนบ	2	ประวัติกรรมการบริษัท	และให้นำาเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น	เพื่ออนุมัติต่อไป	
	 อนึ่ง	พลโทสินชัย	นุตสถิตย์	ยังคงเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ	แม้ว่าดำารงตำาแหน่งมา	19	ปี	เนื่องจากยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยาม
และข้อกำาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท	 โดยท่านเป็นผู้มีทักษะความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการและยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
อิสระได้เป็นอย่างด	ีปรากฏตามเอกสารแนบ	3	นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ รวม 7 ท่าน ดังนี้

	 1.	 นายเสวก	 ศรีสุชาต	 ประธานกรรมการ
	 2.	 นายอำานวย	 กาญจโนภาศ	 รองประธานกรรมการ
	 3.	 นายพิสันต์	 จินตนาภักดี	 กรรมการ
	 4.	 นางชุติมา	 อยู่สาธร	 กรรมการ
	 5.	 ดร.สิงห์ชัย	 อรุณวุฒิพงศ์	 กรรมการอิสระ
	 6.	 พลโทสินชัย	 นุตสถิตย์	 กรรมการอิสระ
	 7.	 นายสมประสงค์	 บุญยะชัย	 กรรมการอิสระ
	 ทั้งนี้กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ	นายเสวก	ศรีสุชาต	นายอำานวย	กาญจโนภาศ	นายพิสันต	์จินตนาภักดี	โดยกำาหนดให้กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท	2	ใน	3	คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท	
สำาหรับขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง	ๆ	ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี	(ในรูปแบบ	One	Report)	ปี	2564	หัวข้อ	
7	โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ	และข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย	ผู้บริหาร	พนักงาน	และอื่น	ๆ
 การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2565

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	ซึ่งกำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	
 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน :	ได้พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำาป	ี2565	โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่าง	ๆ	แล้ว	จึงเห็นสมควรจ่ายในอัตราเดิม	รายละเอียดสรุปตามตาราง	ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

 
 ความเหน็คณะกรรมการ :	คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควรอนมุตักิำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ	สำาหรบัป	ี2565	ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนเสนอ	
และให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
 การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน ประจำาปี 2565

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	120	ซึ่งกำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนด
จำานวนเงินคา่สอบบญัชขีองบริษัททกุป	ีนอกจากนีต้ามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุไดก้ำาหนดใหบ้ริษัทจดทะเบยีนตอ้งจัดใหม้กีารหมนุเวยีนผูส้อบบญัช	ีหากผูส้อบบญัชรีายเดมิ
ปฏิบัติ	หน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ	และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว	5	รอบปีบัญชีติดต่อกัน	โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำานักงานสอบบัญชี
เดยีวกบัผูส้อบบญัชรีายเดมิกไ็ด	้อยา่งไรกต็าม	บรษิทัจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชรีายทีพ้่นจากการปฏบิตัหินา้ทีจ่ากการหมนุเวยีนผูส้อบบญัชไีดเ้มือ่พ้นระยะเวลาอยา่งนอ้ยสองรอบปบีญัช	ีนบั
แต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่	
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากหลักการ	และเหตุผลตามที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	(CFO)	และคณะ
กรรมการบริหาร	(EXCOM)	เสนอมา	รวมถงึการปฏบิตัหินา้ทีข่องผู้สอบบญัชรีายเดมิ	และพิจารณาวา่บริษัทไดม้กีารหมนุเวยีนผูส้อบบญัชอียา่งถกูตอ้งตามประกาศคณะกรรมการกำากบั
ตลาดทุนฯ	พร้อมทั้งเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทว่าใกล้เคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	ดังนั้นจึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญช	ีคือ	บริษัท	พี
เคเอฟ	ออดิท	(ประเทศไทย)	จำากัด	และกำาหนดค่าตอบแทน	ประจำาปี	2565	ตามที	่CFO	และ	EXCOM	เสนอ	โดยให้นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อพิจารณาให้ความเห็น
ชอบ	และให้นำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง	บริษัท	พีเคเอฟ	ออดิท	(ประเทศไทย)	จำากัด	
เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท	ประจำาปี	2565	นับเป็นปีที่	1	โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี	ดังนี้
 - นายปิตินันท ์ ลีลาเมธวัฒน ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11133 หรือ
	 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
 - นายกวิณภพ ปรีดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9680 หรือ
	 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
 - นายณัฐพล ศรีจักรโคตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12038 

	 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

 โดยกำาหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทำาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ให้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำานักงาน ทำาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ มอบอำานาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป

 ทั้งนี้	ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ	/	บริษัทย่อย	/	ผู้บริหาร	/	ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	จึงมีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
	 นอกจากนี้	บริษัท	พีเคเอฟ	ออดิท	(ประเทศไทย)	จำากัดได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำานักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า	รวม	4	แห่ง	สำาหรับป	ี2565	ด้วย
 โดยกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2565 เป็นดังนี้

หน่วย	:	บาท

 
	 โดยให้นำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
 การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

	 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น	โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาป	ี2565	ในวันศุกร์ที่	29	เมษายน	2565	เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.	ณ	ห้องประชุม	Chambray	 
Grand	Ballroom	ชั้น	7	โรงแรมอวานี	สุขุมวิท	กรุงเทพฯ	เลขที่	2089	ถนนสุขุมวิท	แขวงพระโขนงเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร	10260	ปรากฏตามเอกสารแนบ	4	แผนที่
สถานที่ประชุม โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 น. 
	 หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด	ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม	และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้	 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะ	ซึ่งมีให้เลือก	2	แบบ	ปรากฏตามเอกสารแนบ	5	โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที่ www.ple.co.th 
	 ทั้งนี้	หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ	บริษัทขอเสนอกรรมการอิสระ	คือ	ดร.สิงห์ชัย	อรุณวุฒิพงศ์	หรือ	พลโทสินชัย	นุตสถิตย	์ท่านใด 
ท่านหนึ่ง	 ซึ่งบริษัทได้แนบประวัติมาเพื่อพิจารณา	 ปรากฏตามเอกสารแนบ	 6	 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชุม	 บริษัทขอความร่วมมือจากท่านกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ	
(พร้อมปิดอากรแสตมป์	20	บาท)	มายัง	แผนกเลขานุการบริษัท ชั้น 6	บริษัท	 เพาเวอร์ไลน์	 เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด	 (มหาชน)	 เลขที	่ 2	ซอยสุขุมวิท	81	(ศิริพจน์)	แขวงบางจาก	 
เขตพระโขนง	กรุงเทพฯ	10260	โทร. 02-332-0345	ต่อ	1221,	1127	ภายในวันพฤหัสบดีที	่28	เมษายน	2565	ด้วย	จักขอบคุณอย่างยิ่ง

	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ
	 	 	 	 บริษัท	เพาเวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด	(มหาชน)

	 	 	 	 (	นายเสวก	ศรีสุชาต	)
	 	 	 	 ประธานกรรมการ

รายการ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2564 2563 (ปรับปรุงใหม่) 2564 2563 (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์รวม 13,600,863,521.06 11,934,474,561.34 13,824,373,982.61 12,125,514,913.69

หนี้สินรวม 10,852,477,407.02 9,352,627,811.89 11,185,562,983.26 9,681,713,333.65

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,748,386,114.04 2,581,846,749.45 2,638,810,999.35 2,443,801,580.04

รายได้รวม 7,633,636,938.69 8,772,993,511.44 7,657,992,264.06 8,764,092,928.13

กำาไร(ขาดทุน)	สำาหรับปี 155,713,018.04 (437,234,765.85) 181,056,772.91 (458,297,804.61)

กำาไรต่อหุ้น	(ขาดทุน) 0.11 (0.32) 0.13 (0.34)

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2564 ปี 2563 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2562

1. กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ 181,056,772.91	บาท	 (458,297,804.61)	บาท	 191,048,567	บาท	

2.	 จำานวนหุ้น 1,361,817,957 หุ้น 1,361,817,957 หุ้น 1,361,817,957 หุ้น

3. กำาไร	(ขาดทุน)	สะสม
3.1 สำารองตามกฎหมาย
3.2	กำาไรที่ยังไม่ได้จัดสรร

	29,000,000	บาท

26,034,155.69	บาท

 27,600,000	บาท

(167,575,263.62)	บาท

 27,600,000	บาท

322,549,065	บาท

4.	 เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น 0.019	บาท 0.00	บาท 0.07	บาท

5. เงินปันผลจ่าย 	25,874,541.18	บาท  0.00	บาท 	95,327,256.99	บาท

6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ 14.29%	ของกำาไรสุทธิ 0.0%	ของกำาไรสุทธิ 50%	ของกำาไรสุทธิ

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 เปลี่ยนแปลง

1. ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	กำาหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง	
เฉพาะครั้งที่มาประชุม
-	ประธาน,	กรรมการบริษัท,	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	
	และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	
 - กรรมการอิสระ

20,000	บาท/คน/ครั้ง

40,000	บาท/คน/ครั้ง

20,000	บาท/คน/ครั้ง

40,000	บาท/คน/ครั้ง

อัตราเดิม

อัตราเดิม

2. ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กำาหนดจ่ายเป็นรายป	ี
-	ประธานกรรมการตรวจสอบ
-	กรรมการตรวจสอบ

500,000	บาท/คน/ปี
450,000	บาท/คน/ปี

500,000	บาท/คน/ปี
450,000	บาท/คน/ปี

อัตราเดิม
อัตราเดิม

รายการค่าตรวจสอบ
ปี 2565

ปี 2564
เปลี่ยนแปลง (ลดลง)

(ปีที่เสนอ) จำานวนเงิน ร้อยละ

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำาป	ี และค่าสอบทานงบการเงินรวมราย
ไตรมาส	(4	ไตรมาส)

1,780,000.00 1,870,000.00 (90,000.00) (4.81%)

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	(3	ไตรมาส)	 900,000.00 930,000.00 (30,000.00) (3.23%)

รวมค่าสอบบัญชีของ PLE 2,680,000.00 2,800,000.00 (120,000.00) (4.29%)

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำาป	ี และค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส	(4ไตรมาส)	ของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า	

520,000.00
(4	บริษัท)

585,000.00
(5	บริษัท)

(65,000.00) (11.11%)

 

 

ท่ี  65/0169-900(PL)/005     วนัท่ี  8  มีนาคม  2565 
 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2565 
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน ) 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี 2565 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.   ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

2. ประวติักรรมการบริษทั  
3. นิยามและคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั 
4. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
5. หนงัสือมอบฉนัทะ 
6. รายช่ือพร้อมประวติักรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอ านาจ  
7. ค าช้ีแจง การลงทะเบียน วธีิการมอบอ านาจ การแสดงเอกสารเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
8. ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
9. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม 
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าประปี 2564 (แบบรูปเล่ม) 
11. แบบฟอร์มค าถามล่วงหนา้ตามวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

 
 ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั  เพาเวอร์ไลน์  เอน็จิเนียร่ิง  จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  ไดมี้มติให้เรียกประชุม
สามญัผูถื้อหุน้   ประจ าปี 2565 ในวนัศุกร์ท่ี 29  เมษายน  2565  เร่ิมประชุมเวลา  14.00 น. และเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 
12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Chambray Grand Ballroom ช้ัน 7  โรงแรมอวานี สุขุมวทิ กรุงเทพฯ  เลขที ่2089 
ถนนสุขุมวทิ แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  10260  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564  เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2564 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  : บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564  ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัศุกร์ท่ี 30 
เมษายน 2564  และไดจ้ดัท ารายงานการประชุมส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด และเผยแพร่ในเวบ็ไซด์ของบริษทัฯ ไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยมีส าเนารายงานการ
ประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564  ซ่ึงจดั
ข้ึนเม่ือวนัศุกร์ท่ี 30 เมษายน 2564 ได้บันทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป  

 

วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565
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วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำาปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัท 
2. สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
3. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำารงตำาแหน่งใหม่
4. ข้อมูลและประสบการณ์การทำางานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำาปี 2565
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
11. คำาบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) หรือ (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 10 
อาคารเอฟวายเอ เซ็นเตอร์ 2 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 บริษัทได้จัดทำารายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมาย 
กำาหนด โดยมีสำาเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท	 : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุมดังกล่าว

 การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2564

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำาเนินงานประจำาปี 2564 ปรากฎอยู่ในรายงานประจำาปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท	 : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2564 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่างๆ ในรายงานประจำาปี 2564  
ของคณะกรรมการบริษัท 

 การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่	3	 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	และงบกำาไรขาดทุนของบริษัท	สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

 ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล : งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำาไรขาดทนุของบรษัิท สำาหรับรอบระยะเวลาบญัชส้ิีนสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีวมทัง้ผา่น 
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดงัปรากฎรายละเอยีดในส่ิงทีส่่งมาดว้ย 1. โดยสรุปสาระสำาคญัเปรียบเทยีบกบัปทีีผ่่านมา ดงันี้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท	: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำาไรขาดทุนของบริษัท สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว 

 การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการสำารองตามกฎหมาย ประจำาปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. กำาหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หัก 
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตาม 
ที่บริษัทกำาหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน แผนการลงทุน ความจำาเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่ 
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทดำาเนินธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญเป็นของตนเอง (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือ เงิน 
ลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทเป็นหลัก และอยู่ภายใต้กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องของประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปลงทุน นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ การจ่ายเงินปันผลกลับมาให้แก่บริษัทจะมีต้นทุน เช่น ภาษีหัก  
ณ ที่จ่าย (withholding tax) และอาจมีผลกำาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องด้วยงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฎว่าบริษัทไม่มีผลกำาไรประจำาปีในงบกำาไรขาดทุน 
เฉพาะกิจการของบริษัท จึงทำาให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำาปีให้กับผู้ถือหุ้นได้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งบริษัทในเดือนธันวาคม 2557 – ปัจจุบัน บริษัทไม่เคยมีเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท	 : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติการงดจัดสรรเงินทุนสำารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำาหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสำาหรับผลการดำาเนินงานในปี 2564 เป็นเงินจำานวน 66.61 ล้านบาท 

 การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	5	 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ	ประจำาป	ี2565

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 21 กำาหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำาแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 
เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใด 
จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้”

ในปี 2565 กรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ จำานวน 3 ท่าน ที่ดำารงตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีรายชื่อ 
ดังต่อไปนี้ 

1 นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

2 นายอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการ 
ประธานกรรมการตรบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอนแทน
กรรมากรกำากับดูแลกิจการ

3 ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ กรรมการอิสระ

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท	: คณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน โดยพิจารณาหลักเกณฑใ์นการคดัเลือก กล่ันกรอง 
คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  
และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคณุสมบตัขิองคณะกรรมการบริษัทโดยรวม จึงสมควรไดรั้บการแตง่ตัง้กลับเขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการบริษัทตอ่ไป ทัง้นี ้กรรมการทีจ่ะตอ้ง 
จากตำาแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

นอกจากนี้ ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำากับ 
ตลาดทนุและประกาศของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และสามารถใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการดำาเนนิงานของบริษัทอยา่งเปน็อสิระและปฏบิตัหินา้ที ่โดยยดึมัน่ ตามกฎหมาย ระเบยีบ  
ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำารงตำาแหน่งใหม่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

 การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้ง 
กรรมการหนึ่ง (1) คน โดยผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดของตน เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด 
ไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่	6	 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ	ประจำาปี	2565

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล : คา่ตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัภาระหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการและควรกำาหนดใหม้กีารทบทวนทกุป ีซึง่คา่ตอบแทนดงักล่าวจะอยูใ่นระดบั 
ที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับปี 2565 ได้ผ่านการ 
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน และนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเหน็สมควรใหค้งคา่ตอบแทนทกุรายการในอตัราเดมิ ภายในกรอบวงเงิน 
เดิมไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี รายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

* สำาหรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการจะมีผลบังคับใช้ภายหลังการนำาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ
- การประกันภัยความรับผิดชอบสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร ทุนประกันภัยวงเงิน 100,000,000 บาท และการประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ทุนประกันภัยวงเงิน

2,000,000 บาท ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยทั้งสองรูปแบบรวมกันไม่เกิน 400,000 บาท

3. โบนสั คา่ประกนัภยัทางธรุกจิ คา่ตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอืน่ มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทเปน็ผู้จัดสรร และเมือ่รวมคา่ตอบแทนกรรมการของทกุคน ทกุรูปแบบแล้ว
กำาหนดให้มีจำานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ทั้งนี้ ในปี 2564 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้นสามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำาปี 2564 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท	 : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำาปี 2565 ในอัตราเท่าเดิมวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี  
ซึ่งคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว 

 การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที	่7	 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี	2565	และกำาหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. กำาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 
ผูส้อบบัญชแีละกำาหนดค่าตอบแทนของบรษิทัทุกป ีและโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2565

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการ 
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้ง มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่ม ี
ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของ 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2565. โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยด้วย 

โดยมีรายละเอียค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำาหรับบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้ 

ค่าสอบบัญชีบัญชีปี 2565 ของบริษัทย่อยอาจเปล่ียนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นระหว่างปี ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต้องอนุมัติค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยข้างต้น เป็นเพียงการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท	 : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขที่ 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730 หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 และกำาหนดค่าตอบแทน  
ประจำาปี 2565 จำานวนไม่เกิน 1,500,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว 

 การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในกรณทีีท่า่นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองกรุณาถอืบตัรประจำาตวัประชาชนมาแสดง โดยบริษัทจะเปดิใหล้งทะเบยีนเพ่ือเขา้ประชมุตัง้แตเ่วลา 12.00 น. ส่วนผูถ้อืหุน้ทา่นใดประสงค์
ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมคร้ังนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6. พร้อมแนบเอกสารหรือ 
หลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำามามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทขอแนะนำาให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลายเซ็น-

(ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์)
ประธานกรรมการ

-ลายเซ็น
(นายอนาวิล จิรธรรมศิริ)
ประธานกรรมการบริหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สำานักเลขานุการบริษัท : โทร. 02 033 0910-11 ต่อ 109, 110 EMAIL: info@chowenergy.co.th

รายการ
งบการเงินรวม (ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์รวม 8,238.62 8,658.76 2,271.09 2,400.35

หนี้สินรวม 7,536.08 7,890.69 1,973.84 2,057.94

รายได้รวม 168.00 70.91 64.40 14.91

ขาดทุนสำาหรับปี (66.61) (169.71) (45.15) (169.71)

ขาดทุนต่อหุ้น (0.058) (0.149) (0.040) (0.149)

ตำาแหน่ง เบี้ยประชุมต่อการประชุม (บาท/ครั้ง) ค่าตอบแทนรายเดือน* (บาท/เดือน)

ประธานกรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็นพนักงานหรือผู้บริหาร

20,000
15,000

30,000
20,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

15,000
10,000

-
-

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

15,000
10,000

-
-

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

15,000
10,000

-
-

ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ
กรรมการกำากับดูแลกิจการ

15,000
10,000

-
-

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่

จำานวนปีที่สอบบัญชีใน
รอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน กลต.

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน 3930
3 ปี 

(ปี 2562-2564)
ปี 2560 - 2565

2. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร 5730 ไม่มี ปี 2560 - 2565

3. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล 5874 ไม่มี ปี 2563 - 2568

รายละเอียด 
ปี 2565

(ปีที่เสนอ)
ปี 2564 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ค่าสอบบัญชีของบริษัท	

- ค่าสอบบัญชีประจำาปี (Audit Fee) 1,200,000 บาท 1,320,000 บาท (120,000) บาท

- ค่าสอบทานงบการเงิน 
- (3 ไตรมาสๆ ละ 100,000 บาท) 

300,000 บาท 480,000 บาท (180,000) บาท

- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) - - -

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท 1,500,000 บาท 1,800,000 บาท (300,000) บาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	

1. บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

- ค่าสอบบัญชีประจำาปี (Audit Fee) 900,000 บาท 1,500,000 บาท (600,000) บาท

2. บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำากัด

- ค่าสอบบัญชีประจำาปี (Audit Fee) 300,000 บาท 250,000 บาท 50,000 บาท

3. บริษัท ไทย โซล่า รูปท๊อป ซีพี จำากัด

- ค่าสอบบัญชีประจำาปี (Audit Fee) 250,000 บาท 250,000 บาท -

4. บริษัท เชาว์ ไชนิง เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

- ค่าสอบบัญชีประจำาปี (Audit Fee) 100,000 บาท 170,000 บาท 70,000 บาท

5. บริษัท เอส.อาร์.จี.เอ. จำากัด

- ค่าสอบบัญชีประจำาปี (Audit Fee) 300,000 บาท 250,000 บาท 50,000 บาท

6. บริษัท เอส.อาร์.โอ.เอ. จำากัด

- ค่าสอบบัญชีประจำาปี (Audit Fee) 150,000 บาท 70,000 บาท 80,000 บาท

7. บริษัท เชาว์ แอนด์ ฮาโก้ โซลาร์

- ค่าสอบบัญชีประจำาปี (Audit Fee) 100,000 บาท 250,000 บาท 150,000 บาท

8. บริษัท เชาว์ แอนด์ ซีเคอี รีนิวเอเบิ้ล จำากัด

- ค่าสอบบัญชีประจำาปี (Audit Fee) 100,000 บาท 100,000 บาท -

	รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2,200,000 บาท 2,840,000 บาท 640,000 บาท

	รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 3,700,000 บาท 4,640,000 บาท 940,000 บาท

วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565
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วันที่	25	มีนาคม	2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี  2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พริมา มารีน จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำ�เน�ร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษ�ยน 2564 (ประกอบก�รพิจ�รณ�ระเบียบว�ระที่ 1)

2. แบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี/ร�ยง�นประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (ประกอบก�รพิจ�รณ�ระเบียบว�ระที่ 2 ระเบียบว�ระที่ 3 และ 

ระเบียบว�ระที่ 6)

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่	5)

4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำางานของผู้สอบบัญชี	สำาหรับปี	2565 (ประกอบก�รพิจ�รณ�ระเบียบว�ระที่ 7)

5. คำาชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-Meeting)

6. คำาชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ	เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

8. ข้อบังคับบริษัท	เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

9. วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565

10.	วิธีใช้รหัสคิวอาร	์(QR	Code)	สำาหรับดาวน์โหลดเอกสาร

11.	หนังสือมอบฉันทะ

12. แบบแจ้งก�รประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	พริมา	มารีน	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	ครั้งที่	2/2565	ซึ่งประชุมเมื่อวันที	่24	กุมภาพันธ์	2565	ได้มีมติอนุมัติ 

ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565	ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

เพียงวธีิเดยีวเทา่นัน้	ตามพระราชกำาหนดวา่ดว้ยการประชมุผา่นส่ืออเิล็กทรอนกิส์	พ.ศ.	2563	และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง	โดยถา่ยทอดสดจากหอ้งประชมุศรีนคร	 

ชั้น	2	อาคารวาริช	เลขที่	88	ซอยบางนา-ตราด	30	ถนนเทพรัตน	แขวงบางนาใต้	เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ตามระเบียบ 

วาระการประชุม	ดังนี้

ระเบียบวาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :	บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	 2564	 เมื่อวันที	่ 23	 เมษายน	2564	และได้จัด

ทำารายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 รวมถึงจัดส่งสำาเนาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ภายใน	 14	 วันนับแต่ 

วันประชุมตามที่กฎเกณฑ์กำาหนดแล้ว	พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่	www.primamarine.co.th	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้

รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้	โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจำาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564	ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท	:	คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแล้วเหน็วา่รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ประจำาป	ี2564	ซึง่ประชมุ

เมื่อวันที	่23	เมษายน	2564	ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน	และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด	จึง

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565	เพื่อพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2564	ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษ�ยน 2564

 การลงมติ	:	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ประจำาปี 2564

 วัตถุประสงค์และเหตุผล	 :	 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 ข้อ	 36	 ที่กำาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีพิจารณา 

รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ	 ในรอบปีที่ผ่านมา	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงได้สรุปผลการดำาเนินงานและ

การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในรอบปี	 2564	ที่ผ่านมา	 โดยมรีายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/

รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบ 

แจ้งการประชุม)	ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท	 :	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	 2565	

เพื่อรับทร�บร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2564

 การลงมติ	:	วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ	จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล	:	ตามมาตรา	112	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	และ

ข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	36	และข้อ	39	กำาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำางบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน	ณ	วันสิ้นสุดของรอบ

ปีบัญชีของบริษัทฯ	เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ	โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

บริษัทฯ	ได้จัดทำางบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนสิ่งที่ส่งมาด้วย 

12 แบบแจ้งการประชุม)	 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี	้ โดยสามารถสรุปสาระสำาคัญของงบการ

เงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	ได้ดังนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

รายการ
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์รวม 17,348.97 13,642.89 11,276.88 9,175.90

หนี้สินรวม 8,238.95 5,319.01 4,015.67 2,440.57

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 9,110.02 8,323.88 7,261.21 6,735.32

รายได้จากการให้บริการ 5,879.98 5,925.75 1,336.15 1,854.42

กำาไรสุทธิ 1,526.54 1,701.65 1,164.00 1,122.50

กำาไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น) 0.56 0.61 0.47 0.45

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ	:	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำาปีของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	ธันวาคม	2564	ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายธนิต	 โอสถาเลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่	5155	จากบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด	แล้ว	เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอ

ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาป	ี2565	พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2564	

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท	:	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565	เพื่อ

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่

รองรับทั่วไป	รวมถึงได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

 การลงมติ	:	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำาปี 2564

 ว ัตถุประสงค์และเหตุผล	:	ตามมาตรา	115	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	และ

ข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	44	กำาหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	ต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำาไร	และหากบริษัทฯ	ยังมียอดขาดทุน

สะสมอยู	่หา้มมใิหจ่้ายเงินปนัผล	ทัง้นี	้การจา่ยเงินปนัผลตอ้งไดรั้บอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	และตามมาตรา	116	แหง่พระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำากดั	พ.ศ.	2535	(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพ่ิมเตมิ)	และขอ้บังคบัของบริษัทฯ	ขอ้	45	กำาหนดใหบ้ริษัทฯ	ตอ้งจัดสรรกำาไรสุทธิ

ประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิประจำาป	ีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนสำารองนี้

จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ	มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	ของกำาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหัก

ภาษ	ีและเงินสำารองต่าง	ๆ	ทุกประเภทตามที่กำาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ	อย่างไรก็ตาม	การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำาเป็น	และความเหมาะสมอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

	 ในป	ี 2564	 บริษัทฯ	 มีกำาไรสุทธิจากผลการดำาเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำานวน	 1,164,001,358	 บาท	 จึงเสนอให้จัดสรร

เงินกำาไรสุทธิจากผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ประจำาปี	2564	จำานวน	38,600,000	บาท	เป็นทุนสำารองตามกฎหมาย	โดยภายหลัง

การจัดสรรดังกล่าวแล้ว	จะทำาให้บริษัทฯ	มีทุนสำารองตามกฎหมายจำานวนทั้งสิ้น	 250,000,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	10.00	ของทุน 

จดทะเบียน	ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำาหนดแล้ว

และเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	 0.26	 บาท	 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	 650,000,000	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	

55.84	 ของกำาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 ได้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่	 9	ธันวาคม	2564	ในอัตราหุ้นละ	0.08	บาท	คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำานวน	200,000,000	

บาท	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ประจำาปี	 2564	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ	

0.18	 บาท	 โดยเป็นการจ่ายจากกำาไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 (NON-BOI)	 ทั้งจำานวน	 คิดเป็นเงินปันผลจ่ายใน 

ครั้งนี้จำานวน	450,000,000	บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา	เป็นดังนี้

รายการ ปี 2564 ปี 2563

กำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	(บาท) 1,164,001,358 1,122,504,365

จัดสรรทุนสำารองตามกฎหมาย (บ�ท) 38,600,000 56,200,000

จำ�นวนหุ้น (หุ้น) 2,5000,000,000 2,5000,000,000

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น) 0.26 0.25

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(บาท) 650,000,000 625,000,000

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำาไรสุทธิ	(ร้อยละ) 55.84 55.68

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท	:	คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแล้วเหน็ชอบใหเ้สนอตอ่ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้	ประจำาป	ี2565	เพือ่พิจารณา

อนุมัติการจัดสรรเงินกำาไรสุทธิจากผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ประจำาปี	2564	จำานวน	38,600,000	บาท	เป็นทุนสำารองตามกฎหมาย	และ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	0.26	บาท	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	650,000,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	55.84	ของกำาไรสุทธิ

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ไปแล้วเมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2564	ในอัตราหุ้นละ	0.08	บาท	คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำานวน	200,000,000	บาท	ดังนั้น	บริษัทฯ	คงเหลือ 

จ่ายเงินปนัผลจากผลการดำาเนนิงานของบริษัทฯ	ประจำาป	ี2564	ให้แกผู่ถ้อืหุน้อกีในอตัราหุน้ละ	0.18	บาท	โดยเป็นการจ่ายจากกำาไรสุทธส่ิวน

ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	(NON-BOI)	ทั้งจำานวน	คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้จำานวน	450,000,000	บาท

	 	 ทั้งนี้	ให้กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล	ประจำาปี	2564	(Record	Date)	ในวันจันทร์ที่	9	พฤษภาคม	2565	และ

กำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่	25	พฤษภาคม	2565	อย่างไรก็ตาม	สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะ

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565

  การลงมติ	:	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ ประจำาปี 2565

 วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล	:	ตามมาตรา	71	แห่งพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจำากดั	พ.ศ.	2535	(รวมท้ังทีม่กีารแกไ้ขเพ่ิมเตมิ)	และขอ้บังคบั

ของบริษัทฯ	ข้อ	17	กำาหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสาม	(1/3)	เป็นอัตรา	

ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได	้ก็ให้ออกโดยจำานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	(1/3)	โดยให้กรรมการคนที่อยู่

ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำาแหน่ง	ทั้งนี	้กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่ง	อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำาแหน่งอีกได้

ณ	ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำานวนทั้งหมด	8	ท่าน	ดังนั้น	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	มี

กรรมการที่ต้องพ้นจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน	3	ท่าน	ได้แก่

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1. น�ยสุรพล มีเสถียร กรรมก�ร

2. นายสุรศักดิ์	ใจเย็น กรรมก�ร

3. น�งส�วนีรช� ป�นบุญห้อม กรรมก�ร

ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่าง 

วันที่	11	พฤศจิกายน	-	31	ธันวาคม	2564	โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	แล้ว	ปรากฏ

ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

 ความเหน็คณะกรรมการสรรหา กำาหนดคา่ตอบแทน กำากับดแูลกิจการทีด่ ีและการพัฒนาอย่างย่ังยืน	:	คณะกรรมการสรรหา	กำาหนด

คา่ตอบแทน	กำากบัดแูลกจิการทีด่	ีและการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื	ซึง่ไมร่วมกรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สีย	ไดพิ้จารณาสรรหาและคดัเลือกบคุคลที่

สมควรไดรั้บการเสนอช่ือเปน็กรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากตำาแหนง่ตามวาระ	โดยคำานงึถงึสัดส่วน	ความหลากหลาย	และองคป์ระกอบ

ของคณะกรรมการบริษัท	 ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในด้านความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ์	 และความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ		รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่	 

ทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน	 และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาด

ความเหมาะสมทีจ่ะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกจิการทีม่มีหาชนเปน็ผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย	์

เหน็สมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเหน็ชอบเพ่ือเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ประจำาป	ี2565	พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ

ที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	ประจำาปี	2565	ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้	กลับเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	อีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1. น�ยสุรพล มีเสถียร กรรมก�ร

2. นายสุรศักดิ์	ใจเย็น กรรมก�ร

3. น�งส�วนีรช� ป�นบุญห้อม กรรมก�ร

 ขอ้มลูของบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เพ่ือเลือกตัง้เปน็กรรมการแตล่ะทา่น	ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย 3 ขอ้มลูของบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่

เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท	:	คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สียไดพิ้จารณาแล้วเหน็ชอบใหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุสามญั

ผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565	เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน	3	ท่าน	ได้แก	่(1)	นายสุรพล	มีเสถียร	

(2)	นายสุรศักดิ์	ใจเย็น	และ	(3)	นางสาวนีรชา	ปานบุญห้อม	กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	อีกวาระหนึ่ง	ตามความเห็น

ของคณะกรรมการสรรหา	กำาหนดค่าตอบแทน	กำากับดูแลกิจการที่ด	ีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 การลงมติ	:	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำาปี 2565

 วัตถุประสงค์และเหตุผล	:	ตามมาตรา	90	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	กำาหนด

ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ	เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้บังคับของบริษัท	ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	22	

กำาหนดใหก้รรมการบริษัทมสิีทธไิดรั้บคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ	ในรปูของเงนิรางวลั	เบีย้ประชมุ	บำาเหนจ็	โบนสั	หรอืผลประโยชน์

หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 หน้าที่ 1

ท่ี พม.กปง. 009/2565

วนัท่ี 25 มีนาคม 2565

เร่ือง ขอเชญิประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาปี  2565

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น บริษทั พริมา มารีน จากดั (มหาชน)

ส่ิงที่ส่งมาด้วย

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564 (ประกอบการ
พิจารณาระเบียบวาระท่ี 1)

2. แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (ประกอบการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวาระที่ 3 และระเบียบวาระท่ี 6)

3. ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5)

4. ข้อมลูประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี ส าหรับปี 2565 (ประกอบการพิจารณาระเบียบ
วาระที่ 7)

5. ค าชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีการและขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
6. ค าชีแ้จงเก่ียวกับเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีสิทธิลงทะเบียน เข้าร่วม

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
7. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น
8. ข้อบงัคบับริษัท เฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
9. วิธีปฏิบตัิในการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565
10. วิธีใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดเอกสาร
11. หนงัสือมอบฉนัทะ
12. แบบแจ้งการประชมุ

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 
24 กมุภาพนัธ์ 2565 ได้มีมติอนมุตัิให้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 
14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) เพยีงวิธีเดยีวเท่านัน้ ตามพระราชก าหนด
วา่ด้วยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศท่ีเก่ียวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชมุศรีนคร
ชัน้ 2 อาคารวาริช เลขท่ี 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อ
พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565
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ตอบแทนอื่น	ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม	(2/3)	ของจำานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	 โดยอาจกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ	 และจะกำาหนดไว้เป็น 

คราว	 ๆ	 หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้	 นอกจากนี้	 กรรมการบริษัทมีสิทธิ 

ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง	ๆ	ตามระเบียบของบริษัทฯ

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน กำากับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 :	 คณะกรรมการสรรหา	

กำาหนดค่าตอบแทน	กำากับดูแลกิจการที่ดี	และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ได้พิจารณาทบทวนและกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	และ

กรรมการชุดย่อย	ประจำาปี	 2565	 โดยคำานึงถึงความสอดคล้องกับจำานวนกรรมการ	ผลประกอบการของบริษัทฯ	ขนาดธุรกิจ	หน้าที่

ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน	 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัท 

ชั้นนำาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอ

ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565	พิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ	ประจำา

ป	ี2565	ภายในวงเงินไมเ่กนิ	30	ลา้นบาท	ซ่ึงเปน็จำานวนเท่ากับคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยในปทีีผ่า่นมา	ประกอบ

ดว้ย	คา่ตอบแทนรายเดอืน	คา่เบีย้ประชมุ	คา่ตอบแทนพิเศษ	(โบนัส)	และผลประโยชนต์อบแทนอืน่	ไดแ้ก	่เบีย้ประกนัชวีติและประกนั

สุขภาพสำาหรับกรรมการ	โดยมีรายละเอียดนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม	ดังนี้

ตำาแหน่ง

ปี 2565 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกับปี 2564

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม

(บาท/ครั้ง)

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม

(บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ 64,000 35,000 64,000 35,000

กรรมก�ร 34,000 29,000 34,000 29,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน - 35,000 - 35,000

กรรมก�ร - 29,000 - 29,000

คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน กำากับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประธาน - 35,000 - 35,000

กรรมก�ร - 29,000 - 29,000

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธาน - 35,000 - 35,000

กรรมก�ร - 29,000 - 29,000

คณะกรรมการบริหาร

ประธาน - 35,000 - 35,000

กรรมก�ร - 29,000 - 29,000

ทั้งนี้	 ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกำาหนดเงื่อนไข	 รายละเอียด	 และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ	 (โบนัส)	 และ 

ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	ตามความเหมาะสม

ในป	ี2564	บรษิทัฯ	ไดจ้า่ยคา่ตอบแทนใหแ้กก่รรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย	เปน็จำานวนทัง้ส้ิน	17,123,000	บาท	ซึง่ไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2564	โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ ปี 2564 ปี 2563

งบประม�ณ (บ�ท) 30,000,000 25,000,000

ใช้จริง	(บาท) 17,123,000 18,604,000

อัตราส่วนเมื่อเทียบกับงบประมาณ	(ร้อยละ) 57.08 74.42

ทัง้นี	้รายละเอยีดการจา่ยค่าตอบแทนใหแ้กก่รรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะทา่นในป	ี2564	ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย 2 แบบ

แสดงรายการข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏ 

บนสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบแจ้งการประชุม)	ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท	 :	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจำาปี	 2565	 

เพ่ือพิจารณาอนมุตักิำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย	ประจำาป	ี2565	ภายในวงเงนิไมเ่กิน	30	ลา้นบาท	ประกอบ

ดว้ย	คา่ตอบแทนรายเดอืน	คา่เบีย้ประชมุ	คา่ตอบแทนพิเศษ	(โบนัส)	และผลประโยชนต์อบแทนอืน่	ไดแ้ก	่เบีย้ประกนัชวีติและประกนั

สุขภาพสำาหรับกรรมการ	ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา	กำาหนดค่าตอบแทน	กำากับดูแลกิจการที่ดี	และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 การลงมติ	:	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2565

 วัตถุประสงค์และเหตุผล	 :	 ตามมาตรา	 120	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.	 2535	 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิม

เติม)	 และข้อบังคับบริษัทฯ	 ข้อ	 36	 กำาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 และกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี

ของบริษัทฯ	 ทุกปี	 โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้	 นอกจากนี้	 ตามประกาศคณะกรรมการ

กำากับตลาดทุน	 ที่	 ทจ.	 44/2556	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ 

ผลการดำาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)	 กำาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียน 

ผู้สอบบัญชี	 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ	 มาแล้ว	 7	

รอบปีบัญช	ีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่	บริษัทฯ	จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย	

5	รอบปีบัญชีติดต่อกัน

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ	 ทักษะความรู้ 

ความสามารถ	 ประสบการณ์ในการสอบบัญชีธุรกิจเรือขนส่ง	 รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ	 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจำาปี	

2565	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจำาปี	2565	 

ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีที	่5	ติดต่อกัน	(2561	–	2565)	เนื่องจากเป็นบริษทัชั้นนำาที่ให้บรกิารสอบบัญชีในระดับสากล	มีผลงานเป็นที่ประจกัษ์	 

รวมถึงรายชื่อผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตลอดจนมีความเป็น

อิสระ	 มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ	 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิผล	 ท้ังยังมี 

อัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล	ทั้งนี้	มีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง	ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จำานวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ

1. นายธนิต	โอสถาเลิศ 5155 4 ปี (2561 - 2564)

2. นางสาวมาริษา	ธราธรบรรพกุล 5752 -

3. นางสาวพรทิพย์	ริมดุสิต 5565 -

โดยกำาหนดใหค้นใดคนหนึง่เปน็ผูท้ำาการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทฯ	ทัง้นี	้ขอ้มลูเกีย่วกบัประวตัิ

และประสบการณก์ารทำางานของผูส้อบบญัชแีตล่ะทา่น	ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย 4 ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การทำางานของผูส้อบ

บัญชี สำาหรับปี 2565	ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565	พิจารณาอนุมัติกำาหนด

ค่าสอบบัญชี	 ประจำาปี	 2565	 เป็นเงินจำานวน	 2,300,000	 บาท	 (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)	 ซึ่งเป็นจำานวนเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 

ที่ผ่านมา	 ทั้งนี้	 ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	 ค่าบริการที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี	 (Non-Audit	 fee)	 และ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำาเป็นตามที่จ่ายจริง	

	 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา	ดังนี้

 ค่าสอบบัญชี	(Audit	Fee)

ปี 2565 (ปีที่เสนอ) (บาท) เปรียบเทียบกับปี 2564 (บาท) เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (บาท)

2,300,000 2,300,000 -

  ค่าบริการอื่น	(Non-Audit	Fee)

ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (บาท)

929,864.00 888,648.53 41,215.47

หมายเหตุ	:	ค่าบริการอื่น	(Non-Audit	Fee)	สำาหรับปี	2564	ประกอบด้วย	ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนจำานวน	594,000	บาท	

และค่าสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า	จำานวน	335,864	บาท

	 	 ทั้งนี้	บริษัท	 เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด	และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ	 ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด	ๆ	กับบริษัทฯ	

บริษัทย่อย	 ผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นใหญ่	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว	 จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ 

งบการเงินของบริษัทฯ	และเป็นสำานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำานักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด

  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจำาปี	 2565	

พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้นายธนติ	โอสถาเลศิ	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขที	่5155	หรอืนางสาวมาริษา	ธราธรบรรพกลุ	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต 

เลขที	่5752	หรือนางสาวพรทพิย	์รมิดสุติ	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขที	่5565	จากบรษิทั	เคพีเอ็มจ	ีภมูไิชย	สอบบญัช	ีจำากัด	เปน็ผูส้อบ

บัญชีของบริษัทฯ	ประจำาปี	2565	โดยกำาหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำาการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ 

บริษัทฯ	 และกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี	 2565	 เป็นเงินจำานวน	 2,300,000	 บาท	 (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)	 ตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

  การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

	 บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องหรือวาระการประชุม	เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565	ระหว่างวันที่	

11	พฤศจิกายน	-	31	ธันวาคม	2564	โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด

เสนอเรื่องหรือวาระการประชุมล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

บริษัทฯ	ได้กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565	(Record	Date)	ในวันศุกร์ที่	11	มีนาคม	2565

	 บริษัทฯ	จึงขอเรียนเชญิผูถ้อืหุน้ทกุทา่นโปรดเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ประจำาป	ี2565	ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) เพียงวธีิเดยีวเทา่น้ัน 

ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ ไม่มีการจัดห้องสำาหรับการประชุม 

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจำาปี	 2565	 ต้องดำาเนินการยื่นแบบคำาร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์	 (E-Meeting)	ผ่านระบบ	e-Request	ที่	 https://inet.inventech.co.th/PRM165430R	หรือสแกน	QR	Code	ด้านล่าง	 โดยบริษัทฯ 

จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดำาเนินการยื่นแบบคำาร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 

2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ	 ซึ่งแบบคำาร้องของท่านจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ของ 

บริษัทฯ	โดยหากข้อมูลและเอกสารถูกต้องครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	จะอนุมัติแบบคำาร้อง	จากนั้นท่านจะได้รับอีเมลแจ้ง	Username	และ	Password	

รวมถึงลิงก์	URL	สำาหรับ	Login	เข้าใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-Meeting)	โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถ Login เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2565 (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) เป็นต้นไป	ทั้งนี้	ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดศึกษา

วิธีการและขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (E-Meeting)	 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	 5	คำาชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการ

และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-Meeting) 

	 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้	 โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังนี้	 

โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ	 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้	 รายละเอียดปรากฏ

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หนังสือมอบฉันทะ	(แบบ	ก.	แบบ	ข.	และแบบ	ค.	ซึ่ง	แบบ	ค.	ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้	 

Custodian	ในประเทศไทยเปน็ผูรั้บฝากและดแูลหุน้)	หรอืทา่นผูถ้อืหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวขา้งตน้	ไดจ้ากทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ	 

ที่ www.primamarine.co.th	 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น	 และดำาเนินการยื่นแบบคำาร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์	

(E-Meeting)	ผา่นระบบ	e-Request	ที	่https://inet.inventech.co.th/PRM165430R	หรือสแกน	QR	Code	ดา้นลา่ง	นอกจากนี	้ทา่นผูถ้อืหุน้สามารถ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ	เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้	โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ	เสนอเป็นตัวแทน

รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	ซึ่งได้จัดส่งให้แก่

ผูถ้อืหุน้ทกุทา่นพร้อมกบัหนงัสือเชญิประชมุฉบบันี	้และขอความรว่มมอืจากท่านผูถ้อืหุน้โปรดส่งมอบหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมทัง้เอกสารประกอบมายงัฝา่ย

เลขานุการบริษัทและกำากับดูแลการปฏิบัติงาน	ทางไปรษณีย์ที่	บริษัท	พริมา	มารีน	จำากัด	(มหาชน)	ชั้น	6	อาคารวาริน	เลขที่	80	ซอยบางนา-ตราด	30	

ถนนเทพรัตน	แขวงบางนาใต	้เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	10260		ภายในวันที่	20	เมษายน	2565	จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

	 และหากผูถ้อืหุน้ทา่นใดมปีระเดน็คำาถามทีต่อ้งการใหบ้รษัิทฯ	ชีแ้จงในการประชมุคร้ังนี	้ทา่นสามารถสง่คำาถามลว่งหนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวาระการ

ประชมุคร้ังนีม้ายงัเลขานกุารบรษัิททางอเีมลที	่comsec_pr@primamarine.co.th	หรือส่งไปรษณียม์าที	่ฝา่ยเลขานกุารบริษัทและกำากับดแูลการปฏบิตังิาน	

บริษัท	พริมา	มารีน	จำากัด	(มหาชน)	ชั้น	6	อาคารวาริน	เลขที่	80	ซอยบางนา-ตราด	30	ถนนเทพรัตน	แขวงบางนาใต้	เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	

10260	หรือทางโทรสาร	0-2016-0199	โดยระบุที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์	ที่บริษัทฯ	สามารถติดต่อกลับได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พริม� ม�รีน จำ�กัด (มห�ชน) 

โดยคำาสั่งของคณะกรรมการบริษัท

(นายพร้อมพงษ	์ชัยศรีสวัสดิ์สุข)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ระบบ e-Request

หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 หน้าที่ 1

ท่ี พม.กปง. 009/2565

วนัท่ี 25 มีนาคม 2565

เร่ือง ขอเชญิประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาปี  2565

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น บริษทั พริมา มารีน จากดั (มหาชน)

ส่ิงที่ส่งมาด้วย

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564 (ประกอบการ
พิจารณาระเบียบวาระท่ี 1)

2. แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (ประกอบการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวาระที่ 3 และระเบียบวาระท่ี 6)

3. ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5)

4. ข้อมลูประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี ส าหรับปี 2565 (ประกอบการพิจารณาระเบียบ
วาระที่ 7)

5. ค าชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีการและขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
6. ค าชีแ้จงเก่ียวกับเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีสิทธิลงทะเบียน เข้าร่วม

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
7. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น
8. ข้อบงัคบับริษัท เฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
9. วิธีปฏิบตัิในการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565
10. วิธีใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดเอกสาร
11. หนงัสือมอบฉนัทะ
12. แบบแจ้งการประชมุ

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 
24 กมุภาพนัธ์ 2565 ได้มีมติอนมุตัิให้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 
14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) เพยีงวิธีเดยีวเท่านัน้ ตามพระราชก าหนด
วา่ด้วยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศท่ีเก่ียวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชมุศรีนคร
ชัน้ 2 อาคารวาริช เลขท่ี 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อ
พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565
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                       7 เมษายน 2565
เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2565
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ประจ�าปี 2564 
    2. รายงานประจ�าปี 2564 พร้อมด้วยงบการเงินประจ�าปี 2564
    3. ข้อมูลบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
    4. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ 
    5. แบบหนังสือมอบฉันทะ
    6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
    7. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ส�าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2565 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.
  โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30  โดยใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จัดส่งเอกสารลงทะเบียน โดยแจ้งชื่อ-นามสกุลพร้อมหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีมอบฉันทะ)   มาที่ e-mail:  LarisaN@falconinsurance.co.th ภายใน
วันที่ 21 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Book Closing Date) แล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ส่งมาแจ้งลงทะเบียนกับบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจ�าปี 2564

    ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ประจ�าปี 2564 ซึ่งได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564  โดยมีส�าเนารายงานการประชุมตามส�าเนาสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้
    ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ประจ�าปี 2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2564

    ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2564 ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 
    ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2564 ซึ่งสรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนประจ�าปี 2564

    ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ก�าหนดให้บริษัทต้องจัดท�างบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
อนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินประจ�าปี 2564  ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงินของบริษัทส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และและได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว 
    ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่พจิารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนประจ�าปี 2564 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด และได้ผ่านการพจิารณา 
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินประจ�าปี 2564  ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2564 และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

    ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ก�าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองในจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปัจจุบัน ทุนส�ารองของบริษัทมีจ�านวนเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564 ไว้เป็นทุนส�ารองของบริษัทเพิ่มเติมอีก 
    ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทมีนโยบายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2565 ให้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิของงบการเงินหลังหักเงินส�ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้ก�าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด
และแผนการลงทุนรวมถึงข้อจ�ากัดทางกฎหมายและความจ�าเป็นอื่น ๆ นอกจากนี้ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ประจ�าปี 2555 วาระที่ 8.1 ผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการในอัตราร้อยละ 3-5 ของเงินปันผล
    ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากทุนส�ารองดังกล่าวมีจ�านวนครบตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว และจากการพิจารณาผลการด�าเนินงานของ
บริษัทประจ�าปี 2564 คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลในปี 2564 นอกจากนี้คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ  ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและที่ปรึกษาเป็นจ�านวนขั้นต�่า 300,000 บาท โดยจัดสรรให้กรรมการตามสัดส่วนของค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ

วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

    ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ก�าหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต�าแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ โดยรายละเอียดข้อมูลบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 
    ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระทั้ง 7 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วน อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการชุดเดิมทั้ง 7 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2565

    ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ก�าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บ�าเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณา 
กล่ันกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และได้เปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรให้เสนอ 
ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2565 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
    6.1  เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
    6.1.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
      ประธาน         30,000 บาท ต่อครั้งการเข้าประชุม
      รองประธาน        25,000 บาท ต่อครั้งการเข้าประชุม
      กรรมการและที่ปรึกษา      20,000 บาท ต่อครั้งการเข้าประชุม
      เลขานุการ         5,000 บาท ต่อครั้งการเข้าประชุม
    6.1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ
     การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการก�าหนดจ่ายในอัตราร้อยละ 3-5 ของเงนิปันผล ทั้งนี้ในปีที่ไม่มีการจ่ายเงนิปันผล ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและที่ปรกึษาเป็นจ�านวนเงนิรวมขั้นต�า่ 300,000 บาท โดยจดัสรรค่าตอบแทนกรรมการและที่ปรกึษาตามสดัส่วนค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรษิัท
    6.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
      ประธาน         30,000 บาท ต่อครั้งการเข้าประชุม
      กรรมการ        20,000 บาท ต่อครั้งการเข้าประชุม
    6.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการการลงทุน
      ประธาน         30,000 บาท ต่อครั้งการเข้าประชุม
      กรรมการ        20,000 บาท ต่อครั้งการเข้าประชุม
    ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2565  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯส�าหรับปี 2565 และก�าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี

    ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและได้น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง โดยเสนอชื่อ บริษัท ไพร้ซ     วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2565 
เนื่องจากเห็นว่า บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะท�าให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ซึ่งมีนางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 
นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4928 และนางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 ในนามบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ท�าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณี
ที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส�านักงานท�าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และขอก�าหนดค่าตอบแทน ผู้ตรวจสอบบัญชีประจ�าปี 
2565 เป็นจ�านวนเงิน 3,300,000 บาท  
    ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2565 โดย นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4928 
และนางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 เป็นผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงินบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส�านักงานท�าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยก�าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีประจ�าปี 2565 เป็นจ�านวนเงิน 3,300,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 8   พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

    ข้อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ด�ารงต�าแหน่งครบก�าหนดวาระ 4 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ 
    ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบชุดเดิมทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 9   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

    จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกัน  ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบ
ฉันทะดังกล่าวมายังบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

                         ขอแสดงความนับถือ 

                       (นางโสภา กาญจนรินทร์)
                        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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	 	 หลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีดงันัน้	เพือ่ความเหมาะสมทีจ่ะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด�าเนนิงานของบริษัทฯ	จงึเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้พิจารณา 

	 	 แต่งตัง้กรรมการทีอ่อกจากต�าแหน่งตามวาระทัง้	4	ท่านกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่	เพือ่ร่วมกนัผลักดนัและสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 

	 	 ของบริษัทฯ	ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ	ขึ้นไป	(รายนามและประวัติของกรรมการทั้ง	4	ท่าน	ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย	2)	

	 	 ทัง้นี	้กรรมการทัง้	4	ท่านทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ	และได้รบัเสนอชือ่ให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่	ในต�าแหน่งกรรมการ 

	 	 อสิระนัน้	คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชือ่	และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิารณากล่ันกรองแล้วเหน็ว่า	 

	 	 ทัง้	4	ท่านจะสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระ	และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง	เรือ่ง	คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ	ตามข้อก�าหนดทีส่�านักงาน 

	 	 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ประกาศก�าหนดไว้	(ตอนท้ายของสิ่งที่ส่งมาด้วย	6)	

	 	 นอกจากนี	้คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเหน็ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า	ปัจจบัุน	บรษิทัฯ	อยู่ในช่วงการขยายกจิการ 

	 	 ไปยงัธรุกจิอืน่ๆ	เพือ่ก่อให้เกดิรายได้เพ่ิมข้ึน	และเพ่ือให้เกดิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืในอนาคต	จงึเหน็ควรแต่งตัง้กรรมการบริษัทเข้าใหม่เพ่ิมเตมิ	เพ่ือรองรับ 

	 	 การขยายธรุกจิของบริษัทฯ	อกี	1	ต�าแหน่ง	จากเดมิทีค่ณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ	10	ท่าน	เป็นกรรมการ	11	ท่าน	โดยขอเสนอให้ท่ีประชมุ 

	 	 ผูถ้อืหุน้พิจารณาแต่งตัง้นายอเุทน	โลหชิตพทิกัษ์	เข้าเป็นกรรมการเพ่ิมเตมิในต�าแหน่งทีเ่พ่ิมขึน้นี	้ทัง้นี	้เนือ่งจากเหน็ว่า	นายอเุทน	โลหชิตพทิกัษ์	เป็นผู้ท่ีม ี

	 	 ประสบการณ์	ความรู	้ความสามารถ	มทีกัษะจ�าเป็นทีบ่ริษัทฯ	ยงัขาดอยู	่และมคีวามเหมาะสมทีจ่ะเป็นกรรมการบริษัทฯ	(ประวตัขิองนายอเุทน	โลหชติพิทกัษ์	 

	 	 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย	2)		

	 	 อนึง่	เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการก�ากับดแูลกจิการทีด่	ีและแสดงถงึการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั	บรษัิทฯ	ถือเป็น 

	 	 แนวปฏบิตัทิีจ่ะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอช่ือบคุคลทีพิ่จารณาแล้วเหน็ว่ามคีณุสมบตั	ิความรู	้ความสามารถเหมาะสม	ทีจ่ะเป็นตวัแทนในการท�าหน้าท่ีกรรมการ 

	 	 บริษัทเป็นการล่วงหน้าตัง้แต่วนัที	่15	กนัยายน	2564	จนถงึวันที	่31	ธนัวาคม	2564	นัน้	ปรากฏว่า	ไม่มผู้ีถอืหุน้เสนอชือ่บคุคล	เพือ่เข้ารับการพิจารณา 

	 	 รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	แต่อย่างใด		

	 	 ทัง้นี	้หากทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้จะอนมุตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ	และแต่งต้ังกรรมการใหม่เพ่ิมเตมิจะต้องลงมตติาม 

	 	 ข้อบงัคบัของบริษัทฯ	ข้อ	17	(3)	(ซ่ึงระบวุ่าผูท้ีไ่ด้รับคะแนนสูงสุดตามล�าดบัลงมาจะเป็นผูไ้ด้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมใีนคร้ังนี)้

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2565

  วตัถปุระสงค์และเหตผุล	เพ่ือให้ทีป่ระชมุพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2565	ส�าหรบักรรมการอสิระ	และกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผูบ้ริหาร	 

	 	 (Non-executive	Directors)	ของบริษัทฯ

	 	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์	และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน	รวมทัง้องค์ประกอบของค่าตอบแทนทัง้ทีเ่ป็นตวัเงิน	และค่าตอบแทนอืน่ๆ	เช่น	ค่าตอบแทน 

	 	 รายเดอืน	เบีย้ประชมุ	เงินรางวลักรรมการ	(โบนัส)	และเงนิผลประโยชน์พิเศษอืน่ๆ	เช่น	ค่าวทิยากรบรรยายในกจิกรรมต่างๆ	ของบรษัิทฯ	ค่าเป็นทีป่รึกษา	 

	 	 (Mentor)	ให้กบัผูบ้ริหารของบรษัิทฯ	และอืน่ๆ	ไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส	โดยพจิารณาเทียบเคยีงกบับริษัทชัน้น�า	ซึง่อยูใ่นกลุ่มธรุกจิเดยีวกนั	และนอกกลุม่ 

	 	 ธรุกจิ	ข้อมลูจากสถาบนักรรมการบริษัทไทย	แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี	2565	รวมถึงการขยายตวัทางธรุกจิและการเตบิโตของผลก�าไร 

	 	 ของบริษัทฯ

  ความเหน็คณะกรรมการ	ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการส�าหรับปี	2565	เป็นจ�านวนเงินไม่เกนิ	31,000,000	บาท	(สามสิบเอ็ดล้านบาท)	 

	 	 และเงินรางวลักรรมการส�าหรับผลการด�าเนนิงานปี	2565	(โบนสั)	ในอตัราระหว่างร้อยละ	0.3	-	0.5	ของจ�านวนเงินเทยีบเท่าเงินปันผลทีป่ระกาศจ่าย	ทัง้นี	้ 

	 	 ขึน้อยูก่บัตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงานทีก่�าหนดไว้	ซึง่เป็นไปตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	(รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ	 

	 	 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย	3)

	 	 อนึง่	ขอบเขตหน้าทีข่องกรรมการแต่ละชดุสามารถอ่านได้จากรายงานประจ�าปี	2564	หมวด	โครงสร้างการก�ากับดแูลกจิการ	รายละเอยีดปรากฏในรายงาน 

	 	 ประจ�าปี	2564	ในรูปแบบ	QR	Code	(หน้า	142	-	153)	ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

	 	 ทัง้นี	้หากทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้จะอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2565	ดงักล่าว	ทีป่ระชมุจะต้องลงมตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวน 

	 	 เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	23	และมาตรา	90	ของ	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ�าปี 2565 และก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2565

  วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ�าปี	2565	และก�าหนดค่าตอบแทน 

	 	 ผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2565	ตามมาตรา	120	แห่ง	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชน	

  ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ	เมือ่พิจารณาถงึความพร้อม	ขอบเขตการให้บรกิาร	อตัราค่าสอบบญัชทีีน่�าเสนอ	ประกอบกบัประสบการณ์ของผู้สอบบญัช	ี 

	 	 และมคีวามเป็นอสิระ	ไม่มคีวามสัมพันธ์	และมส่ีวนได้เสียกบับริษัทฯ	/	บรษัิทย่อย	/	ผูบ้รหิาร	/	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าว	 

	 	 กระบวนการสอบบัญชี	รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ	และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ	คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า	 

	 	 การแต่งตัง้บริษัท	เคพเีอ็มจี	ภมูไิชย	สอบบญัชี	จ�ากัด	เป็นผูส้อบบญัชปีระจ�าปี	2565	ต่อไปอกีวาระหนึง่	น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ	จงึมมีตเิหน็ชอบ 

	 	 ให้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัท	เพือ่น�าเสนอต่อทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้พิจารณาแต่งตัง้นางสาววรรณาพร	จงพรีเดชานนท์	และ/หรอื	นายเจริญ	ผูส้มัฤทธิเ์ลิศ	และ/หรอื	 

	 	 นางสาวมาริษา	ธราธรบรรพกลุ	ในนามบรษิทั	เคพเีอม็จี	ภมูไิชย	สอบบญัช	ีจ�ากัด	เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ	โดยมค่ีาตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบริษัทฯ	 

	 	 และบริษัทย่อย	ส�าหรับปี	2565	รวมเป็นเงนิทัง้หมด	5,472,500	บาท	(ห้าล้านสีแ่สนเจ็ดหมืน่สองพันห้าร้อยบาท)	โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัท	เคพเีอม็จ	ีภมูไิชย	 

	 	 สอบบญัช	ีจ�ากดั	จ�านวน	5,340,000	บาท	(ห้าล้านสามแสนส่ีหมืน่บาท)	และส่วนของผู้สอบบญัชอีืน่	จ�านวน	132,500	บาท	(หนึง่แสนสามหมืน่สองพันห้าร้อยบาท)	 

	 	 (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย	4)

  ความเหน็คณะกรรมการ	เหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ	และเหน็ว่าทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้สมควรแต่งตัง้นางสาววรรณาพร	จงพีรเดชานนท์	และ/หรือ	 

	 	 นายเจริญ	ผูสั้มฤทธิเ์ลิศ	และ/หรอื	นางสาวมารษิา	ธราธรบรรพกลุ	ในนามบรษิทั	เคพเีอ็มจี	ภมูไิชย	สอบบญัชี	จ�ากัด	เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษัทฯ	และก�าหนด 

	 	 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ส�าหรบัปี	2565	รวมเป็นเงินทัง้หมด	5,472,500	บาท	(ห้าล้านส่ีแสนเจ็ดหมืน่สองพันห้าร้อยบาท)	โดยแบ่งเป็น 

	 	 ส่วนของบริษัท	เคพเีอม็จี	ภมูไิชย	สอบบญัช	ีจ�ากัด	จ�านวน	5,340,000	บาท	(ห้าล้านสามแสนส่ีหมืน่บาท)	และส่วนของผูส้อบบญัชีอืน่	จ�านวน	132,500	บาท	 

	 	 (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาท)	ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ	(รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย	4)

	 	 อนึ่ง	ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ท�างานของผู้สอบบัญช	ีปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย	5

	 	 ทั้งนี้	หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ�าปี	2565	และก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

	 	 ประจ�าปี	2565	ดังกล่าว	จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

	 	 จึงขอเรียนเชญิท่านผู้ถอืหุน้ของบริษัทฯ	เข้าร่วมประชมุสามัญผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	2565	ในวนัพฤหสับดทีี ่28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบ 

การประชุมผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดยีวเท่านัน้ (บริษัทฯ ไม่มกีารจดัห้องส�าหรับการประชุม)	โดยขอให้ท่านโปรดศกึษาข้อปฏบิตัสิ�าหรับ

การเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์	(E-Meeting)	และการมอบฉนัทะตามรายละเอียดทีป่รากฏในส่ิงทีส่่งมาด้วย	7	โดยบรษิทัฯ	ได้ก�าหนดวันก�าหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	(“Record	Date”)	ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	ในวันศุกร์ที่	11	มีนาคม	2565

	 	 ในกรณีทีผู้่ถอืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง	และมคีวามประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบริษัทฯ	เข้าประชมุและออกเสียงแทนตน	 

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ	ดังมีรายนามและรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย	6	โดยให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งหนังสือมอบฉันทะตาม 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย	10	พร้อมเอกสารประกอบมายงัเลขานกุารบริษัท	ณ	บรษัิท	พฤกษา	โฮลดิง้	จ�ากัด	(มหาชน)	เลขที	่1177	อาคารเพิร์ล	แบงก์คอ็ก	ชัน้ที	่24	ถนนพหลโยธนิ	 

พญาไท	เขตพญาไท	กรงุเทพมหานคร	10400	หรอือีเมล์	pscompanysecretary@pruksa.com	โดยให้เอกสารทัง้ชุดส่งถงึบริษัทฯ	ภายในวันศกุร์ที	่22	เมษายน	2565	 

โดยบริษัทฯ	ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ส�าหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น	

	 	 เมือ่บริษัทฯ	ได้รบัเอกสารตามทีก่�าหนดครบถ้วนแล้ว	บรษัิทฯ	จะด�าเนนิการตรวจสอบเอกสารเพ่ือยนืยนัสิทธเิข้าร่วมประชมุ	และเมือ่ผ่านการตรวจสอบ 

สิทธแิล้ว	บริษัทฯ	จะมอบหมายให้บรษัิท	ควดิแลบ	จ�ากดั	(Quidlab)	(ซึง่เป็นผู้ให้บรกิารระบบการประชุม	E-Meeting	ของบรษัิทฯ)	เป็นผู้จัดส่งชือ่ผู้ใช้	(Username)	 

และรหัสผู้ใช้	(Password)	พร้อม	WebLink	ในการเข้าสู่ระบบการประชุม	E-Meeting	ให้แก่ท่านตามอีเมล์	(e-mail)	ที่ท่านได้แจ้งต่อบริษัทฯ		

	 	 นอกจากนี	้เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวก	ผูถื้อหุน้	หรอืผูรั้บมอบฉนัทะสามารถส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ให้แก่บริษัทฯ	ภายในวนัจนัทร์ที่	 

25	เมษายน	2565	ตามช่องทางทีก่�าหนด	(ตามแบบฟอร์มส่งค�าถามล่วงหน้าส�าหรบัการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้	ตามสิง่ทีส่่งมาด้วย	12)	โดยบรษัิทฯ	จะรวบรวมค�าถาม 

และจะตอบค�าถามในทีป่ระชมุเฉพาะทีเ่กีย่วกบัวาระการประชุมโดยตรงเท่านัน้	ส�าหรบัค�าถามและข้อเสนอแนะอ่ืน	ๆ 	บรษัิทฯ	จะสรปุประเด็นชีแ้จงแนบท้ายรายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ภายใน	14	วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น		

	 	 อนึง่	ตามทีบ่ริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	2565	เป็นการล่วงหน้า	ตัง้แต่วนัที	่15	กนัยายน	2564	 

จนถงึวนัที	่31	ธนัวาคม	2564	ทัง้นี	้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการก�ากับดแูลกจิการทีด่แีละแสดงถงึการปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั

โดยรายละเอยีดหลักเกณฑ์และวธิกีารได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที	่http://www.psh.co.th	นัน้	ไม่ปรากฏว่ามผู้ีถอืหุน้รายใดเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญั 

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใดๆ	จากผู้ถือหุ้น

	 	 บริษัทฯ	ได้จัดท�ารายงานประจ�าปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	ในรปูแบบของ	QR	Code	จดัส่งให้แก่ผูถ้อืหุน้พร้อมกบัสรุปข้อมลูทางการเงินจาก 

รายงานประจ�าปี	2564	อย่างไรก็ดี	หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ�าปี	2564	แบบรูปเล่ม	สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	

(วิธีการใช้	QR	Code	ดาวน์โหลดเอกสาร	และแบบฟอร์มขอรับรายงานประจ�าปี	2564	ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย	9)		
 

	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บริษัท	พฤกษา	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ดร.ประสาร	ไตรรัตน์วรกุล)

	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการ

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

ที่	PSH-CS	14/2565

	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	28	มีนาคม	2565	

เรื่อง		 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2565

เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 1.	 สรุปข้อมูลทางการเงินป	ี2563	-	2564

	 	 		 2.	 รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระและบุคคลที่ได้รับ 

	 	 		 	 การเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม	่

	 	 		 3.	 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ

	 	 		 4.	 รายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญช	ี	

	 	 		 5.	 ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจ�าป	ี2565

	 	 		 6.		 รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน	และนิยามกรรมการอิสระ

	 	 		 7.		 ข้อปฏิบัติส�าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(E-Meeting)	และการมอบฉันทะ

	 	 		 8.		 ข้อบังคับบริษัทฯ	เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	

	 	 		 9.		 วิธีการใช	้QR	Code	ดาวน์โหลดเอกสาร	และแบบฟอร์มขอรับรายงานประจ�าปี	2564	

	 	 		 10.		แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ	จ�านวน	2	แบบ	คือ	แบบ	ข.	และ	แบบ	ค.	(เลือกแบบใดแบบหนึ่งและสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ 

	 	 		 	 ของบริษัทฯ	www.psh.co.th)

	 	 		 11.	 แบบฟอร์มลงทะเบียนส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(E-Meeting)

	 	 		 12.	 แบบฟอร์มส่งค�าถามล่วงหน้าส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-Meeting)

	 	 ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2565	ของบริษัท	พฤกษา	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	ในวันพฤหัสบดีที่	28	เมษายน	2565	เวลา	

14.00	น.	เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ	ตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี	้โดยการประชมุจะจัดในรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์	(E-Meeting)	ตามพระราชก�าหนด 

ว่าด้วยการประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์	พ.ศ.	2563	และกฎหมายและกฎระเบียบอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	เพยีงรปูแบบเดยีวเท่านัน้	โดยบรษัิทฯ	จะถ่ายทอดการประชุม

ผู้ถือหุ้น	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคารเพิร์ล	แบงก์ค็อก	เลขที	่1177	ถนนพหลโยธิน	แขวงพญาไท	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400	
  

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจ�าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2564    

  วตัถปุระสงค์และเหตผุล	ตามมาตรา	113	แห่งพระราชบัญญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	(และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ)	(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”)	ก�าหนด 

	 	 ให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจ�าปีให้กบัผู้ถอืหุน้	พร้อมกับหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ�าปี	บดันี	้บรษิทัฯ	ได้จดัท�ารายงานประจ�าปีและรายงาน 

	 	 ของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัผลการด�าเนนิงานในรอบปี	2564	ซึง่มข้ีอมลูถกูต้องครบถ้วนตามทีก่�าหนดใน	พ.ร.บ.	บรษัิทมหาชน	และหลักเกณฑ์อืน่ๆ	 

	 	 ทีเ่กีย่วข้องเรียบร้อยแล้ว	จงึประสงค์เสนอรายงานประจ�าปีและรายงานของคณะกรรมการบรษัิทเกีย่วกบัผลการด�าเนนิงานในรอบปี	2564	ให้ผูถ้อืหุน้รับทราบ	 

	 	 รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ�าปี	2564	และรายงานการพฒันาอย่างย่ังยนืประจ�าปี	2564	ของบรษิทัฯ	ในรปูแบบ	QR	Code	ซึง่ได้จัดส่งให้ผู้ถอืหุน้ 

	 	 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

	 	 ทั้งนี	้วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ	จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

  วตัถปุระสงค์และเหตผุล	มาตรา	112	แห่ง	พ.ร.บ.	บรษิทัมหาชน	ก�าหนดให้บรษัิทฯ	ต้องจดัท�า	งบดลุและบญัชกี�าไรขาดทนุ	ณ	วนัสิน้สุดของรอบบญัชขีอง 

	 	 บริษัทฯ	(สิน้สุดในวันที	่31	ธนัวาคมของทกุปี)	เสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ในการประชมุสามญัประจ�าปีเพ่ือพิจารณาอนมุตั	ิบรษัิทฯ	จงึขอเสนองบการเงิน 

	 	 ของบริษัทฯ	ส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชี	สิน้สุด	ณ	วันท่ี	31	ธนัวาคม	2564	ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ	และตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชี 

	 	 รับอนุญาตแล้ว	ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

  ความเห็นคณะกรรมการ	ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรอนมุตังิบการเงินของบริษัทฯ	ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัช	ีสิน้สุด	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	ซึง่ได้ผ่าน 

	 	 การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ	และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว	โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจ�าปี	2564	 

	 	 ในรูปแบบ	QR	Code	(หน้า	206	-	291)	ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้	

	 	 ทั้งนี	้หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

	 	 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจ�าปี 2564

  วตัถปุระสงค์และเหตผุล	มาตรา	115	แห่ง	พ.ร.บ.	บริษทัมหาชน	และข้อบังคบัของบริษัทฯ	ข้อ	45	ก�าหนดให้ทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้พิจารณาการจ่ายเงิน 

	 	 ปันผลประจ�าปี	และคณะกรรมการบริษทัอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถอืหุน้ได้เป็นคร้ังคราว	เมือ่เหน็ว่าบริษัทฯ	มกี�าไรสมควรพอทีจ่ะท�าเช่นนัน้	 

	 	 และเมือ่ได้จ่ายเงินปันผลแล้ว	ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุผู้ถอืหุน้คราวต่อไป	รวมถงึ	มาตรา	116	แห่ง	พ.ร.บ.	 

	 	 บริษัทมหาชน	และข้อบงัคบัของบริษัทฯ	ข้อ	46	ก�าหนดให้บริษัทฯ	จดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นเงินทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสทุธิ 

	 	 ประจ�าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา	(ถ้าม)ี	จนกว่าเงนิทนุส�ารองน้ีจะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทนุจดทะเบยีน	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	มนีโยบาย 

	 	 จะจ่ายเงินปันผลประจ�าปีให้แก่ผูถ้อืหุน้ปีละ	2	ครัง้	ในอตัรารวมแล้วไม่ต�า่กว่าร้อยละ	50	จากก�าไรสทุธขิองผลการด�าเนนิงานของกลุ่มบริษัทฯ	(จากงบการเงนิ 

	 	 รวม)	ภายหลงัจากการหักทนุส�ารองต่างๆ	ตามกฎหมายทัง้หมดแล้ว	ทัง้นี	้การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไม่เกนิก�าไรสะสมทีป่รากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกจิการ 

	 	 ของบริษัทฯ	และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  ความเหน็คณะกรรมการ	ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้สมควรอนมุตังิดการจัดสรรก�าไรสุทธปิระจ�าปีเพ่ือเป็นทนุส�ารองตามกฎหมาย	เนือ่งจากมทีนุส�ารองตามกฎหมาย 

	 	 ครบถ้วนแล้ว	และอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิจากผลการด�าเนินงานป	ี2564	และการจ่ายเงินปันผลดังนี้	

	 	 		 	 ทุนส�ารองตามกฎหมาย	 		 	 	0.00	 	 บาท

	 	 		 	 เงินปันผลหุ้นสามัญ		 2,100,964,725.12	 	 บาท

	 	 (หุ้นละ	0.96	บาท	คิดเป็นร้อยละ	89.30	ของก�าไรสุทธิจากงบการเงินรวมในป	ี2564	เทียบกับหุ้นละ	0.96	บาท	คิดเป็นร้อยละ	75.83	ของก�าไรสุทธิ 

	 	 จากงบการเงินรวมในป	ี2563)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2564

จ�านวนหุ้น	(ล้านหุ้นที่ได้รับปันผล) 2,188.50 2,188.50

รวมเงินปันผลจ่าย	(ล้านบาท) 2,100.96 เสนอ		2,100.96

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น) 0.96 เสนอ		0.96

ก�าไร	/	ขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม	(ล้านบาท) 2,770.63 2,352.64

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�าไรสุทธิจากงบการเงินรวม	(ร้อยละ)						 		75.83 เสนอ		89.30
 

	 	 ทั้งนี	้ บริษัทฯ	 ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ	 0.31	 บาท	 ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันศุกร์ที่	 10	 กันยายน	 2564	 จึงคงเหลือ 

	 	 เงินปันผลส�าหรับปี	2564	ทีจ่ะจ่ายในคร้ังนีใ้นอตัราหุน้ละ	0.65	บาท	ซึง่เป็นการจ่ายปันผลจากก�าไรสทุธจิากงบการเงินรวมของบริษัทฯ	และเป็นไปตามนโยบาย 

	 	 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	โดยก�าหนดวันก�าหนดรายช่ือผูถ้อืหุน้	(“Record	Date”)	ทีม่สิีทธรัิบเงินปันผลในวนัศกุร์ที	่11	มนีาคม	2565	และก�าหนด 

	 	 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที	่20	พฤษภาคม	2565	

	 	 อนึ่ง	สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	

	 	 เงินปันผลทีจ่ะจ่ายในคร้ังนี	้ในอัตรา	0.65	บาทต่อหุ้น	จ่ายจากก�าไรของบรษัิทฯ	ทีไ่ด้เสียภาษีเงินได้นติบิคุคลในอตัราร้อยละ	20	ดงันัน้	ผูถ้อืหุน้ประเภท 

	 	 บคุคลธรรมดาทีม่ภีมูลิ�าเนาอยูใ่นประเทศไทยสามารถขอเครดติภาษีคนืได้เท่ากบัจ�านวนเงินปันผล	คณู	20/80	โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีประมวลรัษฎากร 

	 	 มาตรา	47	ทวิ	ก�าหนด	

	 	 ทัง้นี	้หากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะอนมุตังิดการจัดสรรก�าไรสทุธเิป็นทนุส�ารองตามกฎหมาย	และอนุมตักิารจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	2564	ดงักล่าว	จะต้องลงมต ิ

	 	 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ, การก�าหนดจ�านวนกรรมการเพ่ิมเตมิ และการแต่งตัง้กรรมการใหม่

  วัตถุประสงค์และเหตุผล	ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 ข้อ	 18	 ระบุว่า	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง	 กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่ง 

	 	 ตามวาระจ�านวน	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการในขณะนั้น	ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับ 

	 	 ส่วนหนึ่งในสาม	(1/3)	กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกได้	กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลัง 

	 	 จดทะเบียนบริษัทฯ	นั้น	ให้ใช้วิธีจับสลากกัน	ส่วนปีหลังๆ	ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

  ความเห็นคณะกรรมการ	ในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ	จ�านวน	4	ท่าน	ดังต่อไปนี้	

1. นายวีระชัย	งามดีวิไลศักดิ	์	 กรรมการตรวจสอบ,	ประธานกรรมการก�ากับการบริหารความเสี่ยง,	ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน	และ กรรมการอิสระ	

2. ดร.อนุสรณ	์แสงนิ่มนวล	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล,	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และ	กรรมการอิสระ

3. ศาสตราจารย	์นพ.ปิยะมิตร	ศรีธรา กรรมการอิสระ

4. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์	อุรพีพัฒนพงศ์			 กรรมการก�ากับการบริหารความเสี่ยง	และ	กรรมการอิสระ

	 	 ในการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ	คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไม่รวมกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ได้พิจารณากล่ันกรอง 

	 	 แล้วเหน็ชอบ	และมมีติอนมุตัติามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า	กรรมการทีอ่อกจากต�าแหน่งตามวาระทัง้	4	ท่าน	เป็นผูม้ี 

	 	 คณุสมบตั	ิความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์	และความเชีย่วชาญ	พร้อมอุทศิเวลาเพ่ือปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ที	่ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	และ 

ทะเบียนเลขที่  0107559000052

วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 17	มีนาคม	2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

  ที่ กทร. 133/2565 เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 48

	 เนื่องด้วยจะมีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 ครั้งที่	 48	 ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 เอ็มเอฟซี	 จำากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัท”)	 
ในวันพฤหัสบดีที	่21	เมษายน	พ.ศ.	2565	เวลา	10.30	น.	ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(e-Meeting)	ตามพระราชกำาหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์พ.ศ.	2563	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	(ควบคุมระบบการประชุม	ณ	ห้องประชุมของบริษัท	เลขที	่199	อาคารคอลัมน	์
ทาวเวอร	์ชั้น	23	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110)	ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี	้		
   
วาระที่ 1 รับทราบผลการดำาเนินงานประจำาปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทประจำาปี	 2564	 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปีและรายงานประจำาปี	 2564	
(แบบ	 56-1	 One	 Report)	 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด	 (QR	 Code)	 และสรุปผลการดำาเนินงาน	 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว	
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	2	

	 	 ทัง้นี	้ผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามประสงคจ์ะขอรับแบบแสดงรายการขอ้มลูประจำาปแีละรายงานประจำาป	ี2564	(แบบ	56-1	One	Report)	
ในแบบรูปเล่มโปรดกรอกแบบคำาขอฯ	(สิ่งที่ส่งมาด้วย	2)	และส่งกลับมายังบริษัท	ภายหลังได้รับแบบคำาขอฯ	บริษัทจะดำาเนิน
การจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นชอบให้เสนอรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ
คะแนนเสียงผ่านมติ	 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ	จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2    พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล		 งบการเงินประจำาปี	 สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	ปรากฏอยู่ในสรุปข้อมูลทางการเงิน	 (สิ่งที่ส่งมาด้วย	 3)	 และส่วนที่	 3	 
งบการเงิน	ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปีและรายงานประจำาปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด	
(QR	Code)	 (สิ่งที่ส่งมาด้วย	2)	ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท	พีวี	ออดิท	จำากัด	และ 
ได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ

จากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงผ่านมติ		 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี 2564  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ข้อบังคับของบริษัท	 ข้อ	 41	 กำาหนดไว้ว่า	 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำาไร	 ในกรณีที่บริษัท 
	 ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่	ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล	เงินปันผลให้แบ่งตามจำานวนหุ้น	หุ้นละเท่า	ๆ	กัน	และการจ่ายปันผล 
	 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

   บริษัทมนีโยบายจ่ายเงินปนัผลจากผลการดำาเนนิงานในอตัราไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ	50	ของกำาไรสทุธติอ่หุน้	โดยเมือ่จ่ายเงินปนัผล 
	 แล้ว	เงินส่วนของผู้ถือหุ้นต้องเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า	1,000	ล้านบาท	

   จากการดำาเนินงานของบริษัทในรอบป	ี2564	บริษัทมีกำาไรสุทธิ	304.58	ล้านบาท	หรือเท่ากับ	2.42	บาทต่อหุ้น	ทั้งนี	้ไม่มี 
	 การจดัสรรเงินสำารองตามกฎหมายเพ่ิมเตมิอกี	เนือ่งจากบริษัทไดจั้ดสรรเงินสำารองตามกฎหมายไวแ้ล้วเปน็จำานวน	18	ลา้นบาท	 
	 หรือคิดเป็นร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	ซึ่งครบตามจำานวนที่ต้องสำารองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานประจำาปี 2564 ในอัตรา

หุ้นละ 2.15 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.67 ของกำาไรสุทธิต่อหุ้นตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ซ่ึงเป็นไปตามนโยบาย 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมเป็นเงิน 270,073,772.20 บาท โดยกำาหนดให้วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

เปน็วนัใหส้ทิธผิูถื้อหุน้ (Record Date) ในการรับเงนิปนัผล และจา่ยเงนิปนัผลในวนัพฤหสับดทีี ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
คะแนนเสียงผ่านมติ		 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

1. กำาไรสุทธิ	(ล้านบาท) 304.58 146.63 130.96

2. กำาไรสะสม	(ล้านบาท) 538.64 361.45 339.99

3. จำานวนหุ้น	(หุ้น) 125,615,708 125,615,708 125,615,708

4. เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท/หุ้น) 2.15 1.10 1.00

5. เงินปันผลรวม	(ล้านบาท) 270.07 138.18 125.62

6. ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจ่ายเงินปันผล	(ล้านบาท) 1,141.25 1,063.55 1,094.76

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.	 2535	 กำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนด 
	 จำานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี	ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้งนายประวิทย์	 วิวรรณธนานุตร์	 ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที	่ 
	 4917	หรอืนายเทอดทอง	เทพมังกร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่	3787	หรอืนายอดุม	ธนูรตัน์พงศ์	ผูส้อบบัญชีทะเบียนเลขที่	 
	 8501	หรือนางสาวชตุมิา	วงษศ์ราพันธช์ยั	ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที	่9622	หรอืนางสาวรฐาภัทร	ลิม้สกลุ	ผูส้อบบญัชทีะเบยีน 
	 เลขที่	10508	หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำานักงานเดียวกันแห่งบริษัท	พีวี	ออดิท	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือ 
	 ช่ือในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำาหรับปีส้ินสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2565	 
	 โดยกำาหนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำาปี	 2565	 เป็นจำานวนเงิน	 860,000	 บาท	 ซึ่งเป็นอัตราที่เพ่ิมขึ้นจากปี	 2564	 
	 จำานวน	30,000	บาท

	 	 	 ทั้งนี้	 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท	 พีวี	 ออดิท	 จำากัด	 มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
	 หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย	์และไมม่คีวามสัมพันธแ์ละไมม่ส่ีวนไดเ้สียกบับริษัท	บรษิทัยอ่ย	ผูบ้ริหาร	ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่ 
	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำากัด ดังต่อไปนี้

  (1)  นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ 

  (2)  นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ 

  (3)  นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ

  (4)  นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ 

  (5)  นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือ 

  ผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนภายในสำานักงานเดียวกันแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือช่ือในรายงาน 

การตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำาปี 2565 โดยกำาหนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำาปี 2565 

เป็นจำานวนเงิน 860,000 บาท  
คะแนนเสียงผ่านมติ		 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ข้อบังคับของบริษัท	 ข้อ	 18	 กำาหนดไว้ว่า	 ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งหนึ่งในสาม	 
	 ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจำานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	กรรมการที่จะ 
	 ต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สอง	 ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก	 ส่วนปีหลังๆ	 
	 ต่อไป	ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง	กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้า 
	 มาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้

   คณะกรรมการมีจำานวน	 14	 คน	 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 ครั้งที	่ 48	 มีกรรมการที่ครบวาระการดำารง 
	 ตำาแหน่ง	จำานวน	6	คน	โดยจำานวน	2	คนได้ลาออกก่อนครบวาระและยังไม่มีกรรมการทดแทน	ดังนี้

กรรมการที่ครบวาระ ประเภทกรรมการ วันที่พ้นจากตำาแหน่ง

1.	นายณรงค์ชัย	อัครเศรณี กรรมการอิสระ

2.	นายโชคชัย	อักษรนันท์ กรรมการอิสระ

3.	นายสดาวุธ	เตชะอุบล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

4.	นายจุมพล	ริมสาคร กรรมการอิสระ

5.	นายมงคล	ลีลาธรรม กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ลาออกเมื่อวันที่	10	กุมภาพันธ์	2565

6.	นายพชร	ยุติธรรมดำารง กรรมการอิสระ ลาออกเมื่อวันที่	31	มกราคม	2563	

   ในการพิจารณาสรรหากรรมการ	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 และคณะกรรมการได้พิจารณากล่ันกรอง 
	 ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบตามกระบวนการสรรหา	 โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
	 ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ	 ความสามารถ	 และมีภาวะ 
	 ความเป็นผู้นำา	 รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม	 พ.ร.บ.	 บริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.	 2535	 และ	 
	 พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	อีกทั้งบุคคล 
	 ที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	ในการพิจารณา 
	 แต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง	ได้มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน	จำานวนครั้งของการเข้าประชุม	และ 
	 การมีส่วนร่วมในการประชุมมาประกอบการพิจารณาด้วย

   ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	5
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้นำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและงดออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้ 

  (1)  นายณรงค์ชัย อัครเศรณี    ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง 

  (2)  นายโชคชัย อักษรนันท์    ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

  (3)  นายสดาวุธ เตชะอุบล     ดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

  (4)  นายจุมพล ริมสาคร    ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

  (5)  พลตำารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว  ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ

  (6)  นายธนวรรธน์ พลวิชัย    ดำารงตำาแหน่งกรรมการ

คะแนนเสียงผ่านมติ		 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำาหรับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำาปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ข้อบังคับของบริษัท	 ข้อ	 28	 กำาหนดไว้ว่า	 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน	 เงินรางวัล	 
	 เบี้ยประชุม	บำาเหน็จ	 โบนัส	หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา	 
	 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำาหนดเป็นจำานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์	และจะกำาหนดไว้เป็นคราว	ๆ	ไป	หรือจะให้มีผล 
	 ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้	และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง	ๆ	ตามระเบียบของบริษัท

   รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา	 ปรากฏตามสิ่งที่ 
	 ส่งมาด้วย	6

   บริษัทมีนโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการ 
	 ปฏิบัติงาน	เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง	ๆ	และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแล 
	 กิจการที่ด	ี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
	 และบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำาปี	 2565	 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการ 
	 ตา่ง	ๆ 	รวมถงึพิจารณาจากการขยายตวัทางธรุกจิและการเตบิโตทางผลกำาไรของบริษัท	และไดน้ำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการ 
	 ให้นำาเสนอหลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
	 ประจำาปี	2565	ดังต่อไปนี้	ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

	 	 	 (1)		 ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำานวนเงินไม่เกิน	10	ล้านบาทต่อปี	โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา 
	 	 	 กำาหนดจำานวนเงินที่เหมาะสม			

	 	 	 (2)		 ค่าบำาเหน็จคณะกรรมการเป็นจำานวนเงินไม่เกิน	1,720,000	บาท	ต่อปี	
	 	 	 (3)		 โบนัสในอัตราร้อยละ	1.5	ของเงินปันผลปกติประจำาปี	
	 	 	 สิทธิประโยชน์อื่น	–	ไม่มี	–	
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัต ิ

งานประจำาปี 2565 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิม ดังนี้ 

  (1)  ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำานวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา 

  กำาหนดจำานวนเงินที่เหมาะสม

  (2)  ค่าบำาเหน็จคณะกรรมการเป็นจำานวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท ต่อปี 

  (3)  โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำาปี 

คะแนนเสียงผ่านมติ		 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์	
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 1 บททั่วไป ข้อ 2. ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อเสนอขอแก้ไข

ข้อ 2.  คำาว่า “บริษัท” ในข้อบังคับน้ี หมายถึง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด 

(มหาชน)

ข้อ 2.  คำาว่า “บริษัท” ในข้อบังคับน้ี หมายถึง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด

(มหาชน) ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

  และมอบหมายใหบ้คุคลทีก่รรมการผูม้อีำานาจของบริษัทมอบหมาย มอีำานาจในการดำาเนินการจดทะเบยีนแก้ไขเปลีย่นแปลงขอ้

บังคับของบริษัท และแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำาสั่งของนายทะเบียนตามความจำาเป็น

และเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำาคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

คะแนนเสียงผ่านมติ		 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

	 เพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19	คณะกรรมการจึงเห็นควร
ให้จัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์ โดยจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	 วิธีการออกเสียงลงคะแนน	 และการนับคะแนนเสียง
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น	 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 ตามวันและเวลาที่
ระบุไว้ข้างต้น	ทั้งนี	้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม	พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	www.mfcfund.com	ด้วยแล้ว	และ 
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม	สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่อีเมล	Company_Secretary@mfcfund.com	หรือโทรศัพท์หมายเลข	02-649-2131-7
	 อนึ่ง	 เพื่อให้การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	 ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดศึกษา 
ขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจาก	 “ข้อปฏิบัติสำาหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (e-Meeting)”	 โดยบริษัทกำาหนดรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	48	ในวันที่	7	มีนาคม	พ.ศ.	2565
	 บริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ตั้งแต่วันที่	11	เมษายน	พ.ศ.	2565	เวลา	13.00	น.	เป็นต้นไป	จนกว่า
การประชุมจะเสร็จส้ิน	 สำาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท	 รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่
พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	8	โดยโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ	(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	7)	และหลักฐานประกอบมายังบริษัท	หรือ
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	1	วัน	ทั้งนี้	บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสาร
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

	 ขอแสดงความนับถือ

	 (	นายธนโชติ	รุ่งสิทธิวัฒน์	)
	 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทร.	02-649-2131-37

42 วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565



  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
	 	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (“COVID-19”)	 	 บริษัท	 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
มีความตระหนักและห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน	 คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญ 
ผูถ้อืหุน้คร้ังที	่1/2565	ผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส์	ตามพระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์	พ.ศ.	2563	โดยมรีายละเอียดของการประชมุดงันี้
	 	 วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	 :	 วันจันทร์ที่	14	มีนาคม	2565
	 	 	 ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
	 	 วันและเวลาประชุม	 :	 วันอังคารที่	26	เมษายน	2565	เวลา	13.30	น.
	 	 รูปแบบการประชุม	 :	 การประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์	(E-AGM)	บนระบบ	“IR	PLUS	AGM”	ซึง่ให้บริการโดยบริษัท	ออนไลน์แอสเซท็	จ�ากัด
	 	 การลงทะเบียนเพื่อ	 :	 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ	จะต้องท�าการยืนยันตัวตนผ่านระบบ	E-AGM		ของบริษัท	
	 	 	 เข้าร่วมประชุม	 	 โดยสามารถด�าเนินการได้ตั้งแต่วันที่	7	เมษายน	2565	เวลา	9.00	น.	เป็นต้นไป	จนถึงวันที่	25	เมษายน	2565	 
	 	 	 	 	 	 	 	 เวลา	17.00	น.	
	 	 เวลาเข้าร่วมประชุม	 :	 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ	IR	PLUS	AGM	(Log-in)	ได้ในวันที	่26	เมษายน	2565	 
	 	 	 	 	 	 	 	 ตั้งแต่เวลา	12.30	น.	เป็นต้นไป
	 	 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่	1	 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2564

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล
	 	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1/2564	 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่	 30	 เมษายน	 2564	 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว 
ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน	14	วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว	และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ	
  ความเห็นคณะกรรมการ
	 	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
  การลงมติ
	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	2	 รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี	2564

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล
	 	 รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าป	ี 2564	 อันรวมถึงการวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ	 ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปี	 2564	 
(แบบ	56-1	One	Report)	ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ
  ความเห็นคณะกรรมการ
	 	 เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี	2564

วาระที่	3	 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก�าไรขาดทุน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล
	 	 งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก�าไรขาดทุน	 ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว	 และ 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ	
  ความเห็นคณะกรรมการ
	 	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก�าไรขาดทุน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2564	 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว	
  การลงมติ
	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	4	 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	2564

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล
	 	 ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	ก�าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองในจ�านวนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ	 5	 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	 จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 10	 ของทุนจดทะเบียน	 โดย	 ณ	 ปัจจุบัน	 ทุนส�ารองของ 
บริษัทมีจ�านวนตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว	ดังนั้น	บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	2564	ไว้เป็นทุนส�ารองของบริษัทเพิ่มเติมอีก
	 	 ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น	บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ	2	ครั้ง	โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจ�านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	ตามงบการเงินรวม)	ทั้งนี	้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน	ฐานะการเงิน	และโครงการในอนาคตของบริษัท	รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม	
	 	 จากผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี	2564	คณะกรรมการเสนอให้พิจารณาจัดสรรก�าไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลประจ�าปี	2564	ให้แก่ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ	0.65	บาท	โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	0.40	บาท	ส�าหรับหุ้น
สามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจ�านวน	8,413,568,585	หุ้นหรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งแรกจ�านวนทั้งสิ้น	3,365,427,434	บาท	เมื่อวันที	่10	กันยายน	2564		
	 	 คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ผู้ถอืหุน้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลคร้ังทีส่องในอตัราหุน้ละ	0.25	บาท	ส�าหรบัหุน้สามญัทีม่สิีทธรัิบเงินปันผลจ�านวน	
8,406,962,585	 หุ้น	 หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองจ�านวน	 2,101,740,646.25	 บาท	 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลครั้งแรกที่บริษัทได้จ่ายไปในระหว่างป	ี
2564	จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	5,467,168,080.25	บาท	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	42	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	2564	(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ	่ตามงบการ
เงินรวม)	ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	ส�าหรับการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองจ�านวน	2,101,740,646.25	บาทนี้	 เป็นการจ่ายจากก�าไร
ส่วนที่หักผลขาดทุนทางภาษี	ซึ่งผู้รับเงินปันผลต้องถูกหักภาษี	ณ	ที่จ่าย	ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร	แต่ผู้รับเงินปันผลที่
เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา	47	ทวิ	แห่งประมวลรัษฎากร	โดยคณะกรรมการขอเสนอให้วันที	่6	พฤษภาคม	2565	เป็นวันก�าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	25	พฤษภาคม	2565
  ความเห็นคณะกรรมการ
	 	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก	 
เนื่องจากทุนส�ารองดังกล่าวมีจ�านวนครบตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว	และเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	2564	ตามที่เสนอ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี	2564 ปี	2563

เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) 0.65 1.00

-	ครั้งแรก	 0.40 0.40

-	ครั้งที่สอง	 0.25 0.60

เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(บาท) 5,467,168,080.25 8,447,322,185.00

เงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวม	(ร้อยละ) 42 33

จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (หุ้น) 

-	ครั้งแรก	

-	ครั้งที่สอง

 

8,413,568,585

8,406,962,585

 

8,497,952,585

8,413,568,585

การลงมติ
	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	5	 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล
	 	 ตามข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้กรรมการจ�านวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากต�าแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	 โดยกรรมการ 
ที่ต้องพ้นจากต�าแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2565	นี้	มีจ�านวน	5	ท่าน	ได้แก่
	 	 	 1.	 นายสุภกิต			 	 เจียรวนนท	์
	 	 	 2.	 นายอดิเรก		 	 ศรีประทักษ์
	 	 	 3.	 นายวินัย		 	 	 วิทวัสการเวช
	 	 	 4.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.กิตติพงษ์	กิตยารักษ์	
	 	 	 5.	 นายไพศาล		 	 จิระกิจเจริญ
	 	 ในช่วงระหว่างวันที่	 30	 กันยายน	 2564	 ถึงวันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
เพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	 ปรากฏว่า	 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัด
เลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
  คณะกรรมการได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมดัระวงัตามทีค่ณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วจึงขอเสนอแต่งตัง้
นายสุภกิต	เจียรวนนท	์นายอดิเรก	ศรีประทักษ	์นายวินัย	วิทวัสการเวช	ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.กิตติพงษ	์กิตยารักษ์	และนายไพศาล	จิระกิจเจริญ	กรรมการ

ซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการบรษัิทอกีวาระหนึง่	โดยบคุคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ทกุท่านเป็นผู้ทีม่คีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิของบริษัท	และมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย	และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	รวมถึงนโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท 
	 	 ทั้งนี้	คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาความช�านาญเฉพาะด้านที่จ�าเป็นต้องมีเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	
ความหลากหลายของคณะกรรมการ	 รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ดีของกรรมการบริษัทโดยองค์กรต่างๆ	 เป็นปัจจัยเพิ่มเติมในการเสนอชื่อ
บุคคลดังกล่าว	ส�าหรับกรณีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น	ได้พิจารณาแล้วว่า	บุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการปรากฏ
ตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ
  ความเห็นคณะกรรมการ
	 	 คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต�าแหน่งตามวาระตามที่เสนอ
  การลงมติ
	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	และออกเสียงลงคะแนน	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
	 	 (1)	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
	 	 (2)	ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่อียูท่ัง้หมดตาม	(1)	เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้	แต่จะแบ่งคะแนนเสยีง 
	 	 	 ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
	 	 (3)	บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดบัลงมา	เป็นผูไ้ด้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมหีรือจะพึงเลือกตัง้ในคร้ังนัน้	 
	 	 	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น	 ให้ผู้เป็นประธาน 
	 	 	 เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่	6	 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2565

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล
	 	 ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ	24	ซึง่ก�าหนดไว้ว่า	ให้บรษัิทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอนัเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัหิน้าทีต่ามความจ�าเป็นและสมควร	
	 	 คณะกรรมการพิจารณาตามทีค่ณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเหน็ว่า	อตัราค่าตอบแทนทีจ่่ายให้กรรมการในปี	2564	 
ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้ครัง้ที	่1/2564	นัน้	เป็นอัตราผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรับผดิชอบของกรรมการ	และขอบเขตการด�าเนนิธรุกจิของ
บริษัท	จึงเหน็ควรให้เสนอต่อผูถ้อืหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2565	ในอตัราเช่นเดยีวกนักบัอตัราค่าตอบแทนประจ�าปี	2564	ดงันี้
	 	 (1)	ค่าตอบแทนรายเดือน
	 	 	 ให้กรรมการแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามต�าแหน่งในคณะกรรมการ	ดังนี้
	 	 	 	 ประธานกรรมการ	 	 เดือนละ	200,000	บาท
	 	 	 	 รองประธานกรรมการ	 เดือนละ	150,000	บาท
	 	 	 	 กรรมการ	 	 	 	 เดือนละ	100,000	บาท
	 	 (2)	ค่าตอบแทนพิเศษ
	 	 	 ให้กรรมการทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ	 0.50	 ของเงินปันผลประจ�าปีของแต่ละปี	 โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณา 
	 	 	 แบ่งจ่ายกันเอง
	 	 (3)	ค่าตอบแทนอื่น
	 	 	 ไม่มี
	 	 ทั้งนี้	 กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท	 หรือด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น	
คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น	 นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง	 หรือกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท	แล้วแต่กรณี	โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะได้รับค่าตอบแทนตามต�าแหน่ง	ดังนี้

	 	 	 (หน่วย:	บาท)
  ประธาน กรรมการ
1.	คณะกรรมการตรวจสอบ		 	เดือนละ	 450,000	 200,000
2.	คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ		 	ครั้งละ		 50,000	 30,000
3.	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	 	ครั้งละ		 50,000	 30,000

  ความเห็นคณะกรรมการ
	 	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2565	ตามที่เสนอ
  การลงมติ
	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่	7	 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทน	ส�าหรับปี	2565

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล
	 	 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือการตรวจสอบบัญชีและ 
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท	และพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ส�าหรับปี	2565
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในปี	2564	แล้ว	และมีความเห็นว่า	ผู้สอบบัญชี
จากบริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	 สอบบัญชี	 จ�ากัด	 (“KPMG”)	 มีมาตรฐานการท�างานที่ดี	 มีความเป็นอิสระในการท�างาน	 และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับ 
ผิดชอบ	จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
	 	 คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้วจึงเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	
สอบบัญชี	จ�ากัด	(“KPMG”)	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ประจ�าปี	2565	ดังมีรายชื่อต่อไปนี้	

  รายชื่อผู้สอบบัญชี	 ทะเบียนเลขที่	 จ�านวนปีที่ลงลายมือชื่อ

	 	 	 	 รับรองงบการเงินของบริษัท

1.	 นางมัญชุภา	 สิงห์สุขสวัสดิ์	 	6112	 2/1

2.	 นายเจริญ	 ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	 	4068	 3/2

3.	 นางสาวสาวิตรี	 องค์สิริมีมงคล	 10449	 -
	 	 	 /1เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท	ระหว่างรอบปีบัญชี	2555–2559	และ	2563-2564
	 	 	 /2เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท	ระหว่างรอบปีบัญชี	2550–2554	และ	2560-2562
	 	 โดยให้ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่มอี�านาจในการตรวจสอบบญัช	ีและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบริษัทได้	ทัง้นี	้ผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รับการเสนอ
แต่งตัง้ทกุรายเป็นผู้สอบบญัชทีีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเหน็ชอบ	และไม่มคีวามสัมพันธ์หรือมส่ีวนได้เสียอย่าง
เป็นสาระส�าคัญกับบริษัท	บริษัทย่อย	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เป็นอิสระ	โดยข้อมูลของผู้สอบบัญชีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ	นอกจากนี	้ผู้สอบบัญชีที่สังกัด	KPMG	จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทุกบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย	 ส�าหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยต่างประเทศที่ไม่ได้สังกัดส�านักงานสอบบัญชี
เดียวกัน	คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถจัดท�างบการเงินได้ทันตามก�าหนดระยะเวลา
  ส�าหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการให้บริการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจ�าปี	 และการสอบทานงบการเงินดังกล่าว
รายไตรมาส	ขอเสนอให้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี	2565	เท่ากับ	3,977,000	บาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนป	ี2564	ซึ่งเพิ่มขึ้น	100,000	บาท	 
จากจ�านวน	3,877,000	บาท	ในปี	2564	เนือ่งจากในปี	2565	ผูส้อบบัญชมีขีอบข่ายงานทีเ่พ่ิมมากขึน้	นอกจากนี	้ในปี	2564	บรษิทัมจ่ีายค่าตอบแทนส�าหรบัการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	เป็นจ�านวนเงิน	290,500	บาท	ซึ่งเพิ่มขึ้น	50,500	บาท	จากจ�านวน	240,000	บาท	ในป	ี2563
  ความเห็นคณะกรรมการ
	 	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทน	ส�าหรับปี	2565	ตามที่เสนอ
  การลงมติ
	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	8	 ตอบข้อซักถาม

	 ขอแสดงความนับถือ

	 (นางกอบบุญ	ศรีชัย)
	 เลขานุการบริษัท
	 โดยค�าสั่งของคณะกรรมการบริษัท

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2565

บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)

46 วันจันทร์ที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2564

  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
	 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2564	โดยมีรายละเอียด
ของการประชุม	ดังนี้
	 วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น		 :		 วันศุกร์ที่	12	มีนาคม	2564
	 	 ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
	 วันและเวลาประชุม			 	 :		 วันศุกร์ที่	30	เมษายน	2564	เวลา	13.30	น.
	 เวลาเริ่มลงทะเบียน	 	 	 :	 11.30	น.	
	 สถานที่ประชุม	 	 	 	 :	 ณ	ห้องแมกโนเลีย	บอลรูม	ชัน้	10	โรงแรมวอลดอร์ฟ	แอสโทเรีย	กรุงเทพ	ถนนราชด�าร	ิแขวงลุมพิน	ีเขตปทมุวัน	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 กรุงเทพมหานคร
	 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่	1	 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2563

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล
	 	 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2563	ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่	27	ตุลาคม	2563	โดยมีส�าเนารายงานการประชุม	ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุม	
  ความเห็นคณะกรรมการ
	 	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่	2	 รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี	2563

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล
	 	 รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี	2563	ดังปรากฏในรายงานประจ�าปี	2563	(แบบ	56-1	One	Report)	ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุม	
  ความเห็นคณะกรรมการ
	 	 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัท	ประจ�าปี	2563

วาระที่	3	 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก�าไรขาดทุน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล
	 	 งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก�าไรขาดทุน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	ธันวาคม	2563	ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว	ดังปรากฏ 
ในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
  ความเห็นคณะกรรมการ
	 	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ว่า	ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรทีจ่ะอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก�าไรขาดทนุส�าหรับปีส้ินสุดวนัที	่31	ธนัวาคม	
2563	ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว	
  การลงมติ
	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	4	 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	2563

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล
	 	 ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	ก�าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธปิระจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองในจ�านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	โดย	ณ	ปัจจุบัน	ทุนส�ารองของบริษัทมีจ�านวน
ตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว	ดังนั้น	บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	2563	ไว้เป็นทุนส�ารองของบริษัทเพิ่มเติมอีก
	 	 ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น	บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ	2	ครั้ง	โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจ�านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	ตามงบการเงินรวม)	ทั้งนี้	อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน	ฐานะการเงิน	และโครงการในอนาคตของบริษัท	รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม	ดังนั้น	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	2563
  ความเห็นคณะกรรมการ
	 	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย
เพิ่มเติมอีก	 เนื่องจากทุนส�ารองดังกล่าวมีจ�านวนครบตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว	 และจากผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี	 2563	 คณะกรรมการเห็น
ควรให้จัดสรรก�าไรเพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งส้ินในอัตราหุ้นละ	 1.00	 บาท	 ในการนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลคร้ังแรกเป็นเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว	ในอัตราหุ้นละ	0.40	บาท	เมื่อวันที่	11	กันยายน	2563	ดังนั้น	คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลคร้ังที่สอง	 ในอัตราหุ้นละ	 0.60	 บาท	 ส�าหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจ�านวน	 8,413,568,585	 หุ้น	 รวมเป็นเงินปันผลจ่าย	
5,048,141,151.00	 บาท	 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลคร้ังแรกที่บริษัทได้จ่ายไปในระหว่างป	ี 2563	 เป็นเงินปันผลระหว่างกาลจ�านวน	 3,399,181,034	 บาท	 
จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	8,447,322,185.00	บาท	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	33	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	2563	(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	ตามงบการเงินรวม)	 
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	และเมื่อเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี	2563	กับปี	2562	จะเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี	2563 ปี	2562

เงินปันผลจ่าย	(บาท/หุ้น) 1.00 0.70

-	ครั้งแรก	 0.40 0.30

-	ครั้งที่สอง	 0.60 0.40

เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท) 8,447,322,185.00 6,027,869,699.50

เงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวม	(ร้อยละ) 33 33

จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	(หุ้น) 

-	ครั้งแรก	

-	ครั้งที่สอง

 

8,497,952,585

8,413,568,585

 

8,611,242,385

8,611,242,385

	 	 ส�าหรับการจ่ายเงินปันผลคร้ังทีส่องจ�านวน	5,048,141,151.00	บาทนี	้จะเป็นการจ่ายจากก�าไรส่วนทีห่กัผลขาดทนุทางภาษี	ซึง่ผูร้บัเงินปันผลต้อง
ถูกหักภาษี	ณ	ที่จ่าย	ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร	แต่ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา	
47	ทวิ	แห่งประมวลรัษฎากร	โดยคณะกรรมการขอเสนอให้วันที่	18	พฤษภาคม	2564	เป็นวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	และก�าหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่	28	พฤษภาคม	2564
  การลงมติ
	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	5	 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล
	 	 ตามข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้กรรมการจ�านวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากต�าแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	โดยกรรมการที่
ต้องพ้นจากต�าแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2564	นี้	มีจ�านวน	5	ท่าน	ได้แก่
	 	 	 1.	 นายพงษ์เทพ	 เจียรวนนท์
	 	 	 2.	 นายศุภชัย		 เจียรวนนท์
	 	 	 3.	 นายรังสรรค์	 ศรีวรศาสตร์
	 	 	 4.	 นางวัชรี		 	 วิมุกตายน
	 	 	 5.	 นายประสิทธิ์	 บุญดวงประเสริฐ
	 	 ซึง่คณะกรรมการจะต้องเสนอรายชือ่บคุคลทีเ่หมาะสมต่อทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้	เพ่ือพิจารณาอนมุตัแิต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่ง
ตามวาระทั้ง	5	ท่านดังกล่าว
	 	 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระในครั้งนี้
	 	 อนึ่ง	ในช่วงระหว่างวันที่	30	กันยายน	2563	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท	ผลปรากฏว่า	ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชือ่บคุคลเพ่ือเข้ารับการคดั
เลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
  ความเห็นคณะกรรมการ
  คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามที่คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สมควรทีจ่ะแต่งตัง้นายพงษ์เทพ	เจียรวนนท์	นายศภุชยั	เจียรวนนท์	นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์	นางวชัรี	วมิกุตายน	และนายประสิทธิ	์บญุดวงประเสริฐ	กรรมการ

ซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอกีวาระหนึง่	โดยบคุคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ทกุท่านเป็นผูท้ีม่คีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	และประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	รวมถงึนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบริษัท	ทัง้นี	้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ได้พิจารณาความช�านาญเฉพาะด้านทีจ่�าเป็นต้องมเีพ่ือประโยชน์ในการด�าเนนิธรุกจิของบริษัท	ความหลากหลายของคณะกรรมการ	รวมถงึหลักเกณฑ์การพิจารณา
คณุสมบตัทิีด่ขีองกรรมการบริษัทโดยองค์กรต่างๆ	เป็นปัจจัยเพ่ิมเตมิในการเสนอชือ่บคุคลดงักล่าว	ส�าหรับกรณบีคุคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ให้เป็นกรรมการอสิระ
นัน้	คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเหน็ว่า	บคุคลดงักล่าวจะสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง	โดยข้อมลูบคุคลทีไ่ด้รบั
การเสนอชือ่ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการเป็นรายบคุคล	ปรากฏตามเอกสารทีจั่ดส่งให้ผูถ้อืหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชญิประชมุ
  การลงมติ
	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	และออกเสียงลงคะแนน	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
	 	 	 (1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
	 	 	 (2)	 ผู้ถอืหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่อียูท่ัง้หมดตาม	(1)	เลือกตัง้บคุคลคนเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้	แต่จะแบ่งคะแนน 
	 	 	 	 เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
	 	 	 (3)	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	 เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง 
	 	 	 	 ในคร้ังนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
	 	 	 	 ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่	6	 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2564

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล
	 	 ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ	24	ซึง่ก�าหนดไว้ว่า	ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอนัเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัหิน้าทีต่ามความจ�าเป็นและสมควร	
เป็นต้นว่า	เงินเดือน	เบี้ยประชุม	เบี้ยเลี้ยง	โบนัส	นั้น	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2564
  ความเห็นคณะกรรมการ
	 	 คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า	 อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการใน
ปี	2563	ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2563	นั้น	เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการ	จึงเห็นควรให้
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2564	ในอัตราเช่นเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนประจ�าปี	2563	ดังนี้
	 	 	 (1)	 ค่าตอบแทนรายเดือน
	 	 	 	 ให้กรรมการแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามต�าแหน่งในคณะกรรมการ	ดังนี้
	 	 	 	 ประธานกรรมการ	 	 เดือนละ	200,000	บาท
	 	 	 	 รองประธานกรรมการ	 เดือนละ	150,000	บาท
	 	 	 	 กรรมการ	 	 	 	 เดือนละ	100,000	บาท
	 	 	 (2)	 ค่าตอบแทนพิเศษ
	 	 	 	 ให้กรรมการทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ	0.50	ของเงินปันผลประจ�าปีของแต่ละปี	โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณา 
	 	 	 	 แบ่งจ่ายกันเอง
	 	 	 (3)	 ค่าตอบแทนอื่น
	 	 	 	 ไม่มี
	 	 ทั้งนี้	 กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท	 หรือด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น	
คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น	 นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง	 หรือกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท	แล้วแต่กรณี	โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะได้รับค่าตอบแทนตามต�าแหน่ง	ดังนี้
	 	 	 	 	(หน่วย:	บาท)
    ประธาน  กรรมการ
	 1.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 เดือนละ	 450,000	 200,000
	 2.	 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ		 ครั้งละ		 50,000	 30,000
	 3.	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 ครั้งละ		 50,000	 30,000
	 4.	 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ครั้งละ		 50,000	 30,000
  การลงมติ
	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่	7	 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทน	ส�าหรับปี	2564

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล
	 	 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท	ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จึงสมควรพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชเีพ่ือการตรวจสอบบญัชแีละแสดงความ
เห็นต่องบการเงินของบริษัท	และพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ส�าหรับปี	2564
  ความเห็นคณะกรรมการ
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในปี	2563	แล้ว	และมีความเห็นว่า	ผู้สอบบัญชี
จากบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	(“KPMG”)	มีมาตรฐานการท�างานที่ดี	มีความเป็นอิสระในการท�างาน	และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิด
ชอบ	จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
	 	 คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้วเห็นว่า	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท	 เคพีเอ็มจี	 
ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	(“KPMG”)	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ประจ�าปี	2564	ดังมีรายชื่อต่อไปนี้	
   รายชื่อผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ จ�านวนปีที่ลงลายมือชื่อ

     รับรองงบการเงินของบริษัท

	 1.	 นางมัญชุภา	 สิงห์สุขสวัสดิ์	 6112	 1/1

	 2.	 นายเจริญ	 ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	 4068	 3/2

	 3.	 นางสาวสาวิตรี	 องค์สิริมีมงคล	 10449	 -
   /1เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2555–2559 และ 2563
   /2เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2550–2554 และ 2560-2562

	 	 โดยให้ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่มอี�านาจในการตรวจสอบบญัช	ีและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัทได้	ทัง้นี	้ผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รับการเสนอ
แต่งตัง้ทกุรายเป็นผู้สอบบญัชทีีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเหน็ชอบ	และไม่มคีวามสัมพันธ์หรือมส่ีวนได้เสียอย่าง
เป็นสาระส�าคัญกับบริษัท	บริษัทย่อย	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เป็นอิสระ	โดยข้อมูลของผู้สอบบัญชีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม	นอกจากนี้	ผู้สอบบัญชีที่สังกัด	KPMG	จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทุกบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย	 ส�าหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยต่างประเทศที่ไม่ได้สังกัดส�านักงานสอบบัญชี
เดียวกัน	คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถจัดท�างบการเงินได้ทันตามก�าหนดระยะเวลา
	 	 ส�าหรับค่าตอบแทนผูส้อบบญัชใีนการให้บริการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกจิการและงบการเงินรวมประจ�าปี	และการสอบทานงบการเงินดงักล่าว
รายไตรมาส	ขอเสนอให้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี	2564	เท่ากับ	3,877,000	บาท	ซึ่งเท่ากันกับค่าตอบแทนปี	2563	นอกจากนี้	ในปี	2563	
บริษัทมกีารจ่ายค่าตอบแทนส�าหรบัการตรวจสอบการปฏบิตัติามเง่ือนไขบตัรส่งเสริมการลงทนุ	(BOI)	เป็นจ�านวนเงิน	240,000	บาท	ซึง่ลดลง	60,000	บาท	
จากจ�านวน	300,000	บาท	ในปี	2562
  การลงมติ
	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	8	 ตอบข้อซักถาม

	 ขอแสดงความนับถือ

	 (นางกอบบุญ	ศรีชัย)
	 เลขานุการบริษัท
	 โดยค�าสั่งของคณะกรรมการบริษัท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	กรุณาติดต่อส�านักเลขานุการบริษัท	ที่โทรศัพท์หมายเลข	0-2766-8352	หรือ	0-2766-8349

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2564

บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)

00
  

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น

	 		 		 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2563	โดยมีรายละเอียดของการประชุม	ดังนี้

	 		 		 วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น		 :	 วันอังคารที่	29	กันยายน	2563

	 		 		 ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

	 		 		 วันและเวลาประชุม	 	 	 :	 วันอังคารที่	27	ตุลาคม	2563	เวลา	13.30	น.

	 		 		 เวลาเริ่มลงทะเบียน	 	 	 :	 12.00	น.	

	 		 		 สถานที่ประชุม		 	 	 	 :	 ณ	ห้องแมกโนเลีย	บอลรูม	ชั้น	10	โรงแรมวอลดอร์ฟ	แอสโทเรีย	กรุงเทพ	เลขที่	151	ถนนราชด�าริ	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร

	 		 		 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่	1		 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2563

     ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 		 		 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2563	ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2563	โดยมีส�าเนารายงานการประชุม	ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม	

     ความเห็นคณะกรรมการ

	 		 		 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่	2		 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อธุรกิจสุกรในประเทศจีนโดยบริษัทย่อย	ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าท�ารายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

     ข้อเท็จจริงและเหตุผล

     เมื่อวันที่	14	กันยายน	2563	Chia	Tai	Investment	Co.,	Ltd.	(“CTI”)	(ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่	C.P.	Pokphand	Co.,	Ltd.	(“CPP”)	ถือหุ้นทั้งหมดโดยทางอ้อม	และ	CPP	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ)	ได้เข้าท�าสัญญากับ	 

(1)	CP	China	Investment	Limited	(2)	CP	Food	Enterprise	(Qinhuangdao)	Co.,	Ltd.	และ	(3)	Chia	Tai	Animal	Husbandry	Investment	(Beijing)	Co.,	Ltd.	(“ผู้ขาย”)	(ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่	บริษัท	เครือเจริญ

โภคภัณฑ์	จ�ากัด	(“CPG”)	ถือหุ้นทั้งหมดโดยทางอ้อม	และ	CPG	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ)	ซึ่งภายใต้สัญญาดังกล่าว	CTI	ตกลงที่จะเข้าซื้อโดยมีเงื่อนไข	และผู้ขายตกลงที่จะขายโดยมีเงื่อนไข	ซึ่งหุ้นในบริษัททั้งสิ้น	43	บริษัทที่ 

ผูข้ายถอือยูซ่ึง่เป็นบริษัททีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประกอบธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการเพาะพันธุ	์การเล้ียง	โรงช�าแหละและแปรรูปสุกร	และการจ�าหน่ายสุกรในสาธารณรัฐประชาชนจีน	(“ธรุกจิสุกร”)	(“กลุ่มบริษัทเป้าหมาย”)	 

โดย	CTI	จะออกหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขายคิดเป็นร้อยละ	65	ของทุนจดทะเบียนของ	CTI	หลังจากการเพิ่มทุนเพื่อเป็นการช�าระราคาหุ้นของกลุ่มบริษัทเป้าหมาย	(“ธุรกรรม”)	โดยธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่ารวมประมาณ	28,140	ล้านเรนมินบิ	หรือ

เทียบเท่ากับประมาณ	131,287	ล้านบาท	หรือเทียบเท่ากับประมาณ	4,109	ล้านเหรียญสหรัฐ	

	 		 		 การเข้าท�าธุรกรรมข้างต้นเข้าข่ายเป็นการเข้าท�ารายการตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ดังต่อไปนี้

	 		 		 (1)	 ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ที่	ทจ.	20/2551	เรื่อง	หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่มีนัยส�าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	ลงวันที่	31	สิงหาคม	2551	(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	พ.ศ.	2547	ลงวันที่	29	ตุลาคม	2547	(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่ม

เติม)	(“หลักเกณฑ์รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)

	 		 		 (2)	 ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ที่	ทจ.	21/2551	เรื่อง	หลักเกณฑ์ในการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	ลงวันที่	31	สิงหาคม	2551	(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน	พ.ศ.	2546	ลงวันที่	19	พฤศจิกายน	2546	(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	(“หลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน”)

	 		 		 ในการค�านวณขนาดของธุรกรรมนี้ตามหลักเกณฑ์รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	 ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ	 80.5	 ของก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานปกติหลังหักภาษีของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	ตามงบการ

เงินรวม	4	ไตรมาสย้อนหลังนับจากวันที่	30	มิถุนายน	2563	ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว	(แล้วแต่กรณี)	จึงถือเป็นรายการประเภทที่	1	ที่มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ	50	แต่ไม่ถึงร้อยละ	100	และเมื่อค�านวณขนาด

รายการตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน	ขนาดรายการจะมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ	3	ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ตามงบการเงินรวมล่าสุด	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2563	ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทาน

แล้ว	(รวมผลกระทบจากหุ้นซื้อคืนจนถึงวันที่	28	สิงหาคม	2563)	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้า

ท�าธุรกรรม	และจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท�ารายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น	ตามที่ก�าหนดในหลักเกณฑ์รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน	

	 		 		 ในการนี้	 คณะกรรมการจึงให้น�าเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่	 1/2563	 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเข้าท�าธุรกรรมโดย	 CTI	 และมอบอ�านาจให้กรรมการบริษัทฯ	 และ/หรือ	 บุคคลที่กรรมการบริษัทฯ	 

มอบหมาย	มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ	เท่าที่จ�าเป็นและเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	เพื่อสนับสนุนการท�าธุรกรรมในครั้งนี้

     ความเห็นคณะกรรมการ 

	 		 		 คณะกรรมการ	(ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย)	พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าท�าธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล	เหมาะสม	และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	โดยรวม	ดังเหตุผล

ที่จะกล่าวโดยสังเขปดังต่อไปนี้	

     1.	CTI	จะเข้าถึงตลาดสุกรในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นตลาดสุกรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีแนวโน้มอัตราการเติบโตที่ดี	อันจะท�าให้	CTI	กลายเป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจสุกรที่ใหญ่ที่สุดเมื่อพิจารณาจากส่วนแบ่งตลาด

	 		 		 2.	CTI	จะรวมเข้ากับกลุ่มบริษัทเป้าหมาย	และกลายเป็นบริษัทประกอบธุรกิจสุกรครบวงจร	ทั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์	ฟาร์มสุกร	โรงช�าแหละ	และแปรรูป	ซึ่งรูปแบบดังกล่าวช่วยให้	CTI	ในอนาคตจะมีศักยภาพในการตอบ 

	 		 		 	 สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	รวมถึงประสานประโยชน์ด้านความรู้วิธีการในการด�าเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า	และมีศักยภาพในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตได้อย่างดี

	 		 		 3.	แม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นของ	CPP	ใน	CTI	จะลดลงเหลือร้อยละ	35	แต่มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ	CPP	จะเพิ่มขึ้น	และก�าไรของ	CPP	จะเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการของธุรกิจสุกรที่ดี	และ

	 		 		 4.	CPP	คาดหมายว่าจะยังคงมีส่วนร่วมที่มีนัยส�าคัญในการพัฒนาและก�าหนดทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจของ	CTI	ต่อไปผ่านตัวแทนในคณะกรรมการบริษัท	รวมถึงจะยังสามารถเข้าถึงข้อมูลของทั้ง	CTI	และกลุ่มบริษัท 

	 		 		 	 เป้าหมายเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคตต่อไป

	 		 		 ดังนั้น	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้	 CTI	 เข้าซื้อธุรกิจสุกรในประเทศจีน	 โดยรายการดังกล่าวถือเป็นการตกลงเข้าท�ารายการตามหลักเกณฑ์รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และหลักเกณฑ์รายการ 

ที่เกี่ยวโยงกัน	และสมควรที่จะอนุมัติการมอบอ�านาจให้กรรมการบริษัทฯ	และ/หรือ	บุคคลที่กรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย	ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

     การลงมติ

	 		 		 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย	

วาระที่	3		 ตอบข้อซักถาม

	 ขอแสดงความนับถือ

 

	 (นางกอบบุญ	ศรีชัย)

	 เลขานุการบริษัท

	 โดยค�าสั่งของคณะกรรมการบริษัท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	กรุณาติดต่อส�านักเลขานุการบริษัท	ที่โทรศัพท์หมายเลข	0-2766-8321	หรือ	0-2766-8354
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15วันจันทร์ที่  8  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

	 	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบริษัท	เจริญโภคภณัฑอ์าหาร	จ�ากดั	(มหาชน)	ไดม้มีตใิหเ้รียกประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร้ังที	่1/2563	โดยมรีายละเอยีด

ของการประชุม	ดังนี้

	 	 วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	 :	 วันอังคารที่	2	มิถุนายน	2563

	 	 ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

	 	 วันและเวลาประชุม	 	 :	 วันพุธที่	24	มิถุนายน	2563	เวลา	13.30	น.

	 	 เวลาเริ่มลงทะเบียน	 	 :	 12.00	น.	

	 	 สถานที่ประชุม	 	 	 :	 ห้องประชุมชั้น	11	อาคาร	ซี.พี.	ทาวเวอร์	เลขที่	313	ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

	 	 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่	1	 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2562

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2562	ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่	24	เมษายน	2562	โดยมีส�าเนารายงานการประชุม	ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม	

   ความเห็นคณะกรรมการ

	 	 	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่	2	 รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี	2562

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 	 รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี	 2562	 ดังปรากฏในรายงานประจ�าปี	 และงบการเงินของบริษัท	 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ

หนังสือเชิญประชุม	

   ความเห็นคณะกรรมการ

	 	 	 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัท	ประจ�าปี	2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก�าไรขาดทุน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 	 งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก�าไรขาดทุน	ส�าหรับปีสิน้สดุวันที่	31	ธันวาคม	2562	ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว	ดังปรากฏ

ในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

   ความเห็นคณะกรรมการ

	 	 	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก�าไรขาดทุน	 ส�าหรับปีส้ินสุด 

วันที่	31	ธันวาคม	2562	ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว	

   การลงมติ

	 	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	4	 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 	 ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	ก�าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดสรรก�าไรสุทธปิระจ�าปส่ีวนหนึง่ไวเ้ปน็ทนุส�ารองในจ�านวนไมน่อ้ย

กว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	โดย	ณ	ปัจจุบัน	ทุนส�ารองของบริษัทมี

จ�านวนตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว	ดังนั้น	บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	2562	ไว้เป็นทุนส�ารองของบริษัทเพิ่มเติมอีก

	 	 	 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ	2	ครั้ง	โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	ของ

ก�าไรสุทธิประจ�าปี	(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	ตามงบการเงินรวม)	ทั้งนี้	อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนิน

งาน	ฐานะการเงิน	และโครงการในอนาคตของบริษัท	รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม	

	 	 	 จากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว	บริษัทได้มีการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน	 2	ครั้ง	 ในอัตราหุ้นละ	 0.70	บาท	ส�าหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจ�านวน	 8,611,242,385	หุ้น	 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	6,027,869,669.50	บาท	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	33	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	2562	(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	ตามงบการเงินรวม)	

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	ดังนั้น	คณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีก	

	 	 	 บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลครั้งแรกในอัตราหุ้นละ	 0.30	 บาท	 เมื่อวันที่	 12	 กันยายน	 2562	 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

คร้ังทีส่องในอตัราหุน้ละ	0.40	บาท	เมือ่วันที	่30	เมษายน	2563	ส�าหรับการจา่ยเงินปนัผลระหวา่งกาลคร้ังทีส่องนี	้เปน็ไปเพ่ือมใิหสิ้ทธใินการรับเงินปนัผล

ของผูถ้อืหุน้ตอ้งไดรั้บผลกระทบจากการเล่ือนก�าหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	สืบเนือ่งจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโรนา	2019	(COVID-19) 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของปี	2562	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2561	เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี	2562 ปี	2561

เงินปันผลจ่าย	 (บาท/หุ้น) 0.70 0.65

-	 ครั้งแรก	 0.30 0.35

-	 ครั้งที่สอง	 0.40 0.30

เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	 (ล้านบาท) 6,028 5,597

เงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวม	 (ร้อยละ) 33 36

จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	 (หุ้น) 8,611,242,385 8,611,242,385

   ความเห็นคณะกรรมการ

	 	 	 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ�านวน	2	ครั้ง	จากผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี	2562

วาระที่	5	 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 	 ตามข้อบงัคบัของบริษัทก�าหนดใหก้รรมการจ�านวนหนึง่ในสามตอ้งพ้นจากต�าแหนง่ตามวาระในวนัประชมุสามญัประจ�าปผีูถ้อืหุน้	โดยกรรมการ

ที่ต้องพ้นจากต�าแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2563	นี้	มีจ�านวน	5	ท่าน	ได้แก่

	 	 	 	 1.	 ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์		 อังกสิทธิ์

	 	 	 	 2.	 พล.ต.อ.พัชรวาท		วงษ์สุวรรณ

	 	 	 	 3.	 นางอรุณี			 	 วัชรานานันท์	

	 	 	 	 4.	 นายสุขสันต์				 เจียมใจสว่างฤกษ์

	 	 	 	 5.	 นายสุขวัฒน์			 ด่านเสริมสุข

	 	 	 ซึ่งคณะกรรมการจะต้องเสนอรายช่ือบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก

ต�าแหน่งตามวาระทั้ง	5	ท่านดังกล่าว	

	 	 	 อนึ่ง	ในช่วงระหว่างวันที่	30	กันยายน	2562	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะ

สมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	 ผลปรากฏว่า	 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ

คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

	 	 	 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต�าแหน่งตามวาระในครั้งนี้

   ความเห็นคณะกรรมการ

   คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามที่คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า	 ที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง	ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	พล.ต.อ.พัชรวาท	วงษ์สุวรรณ	และนางอรุณี	วัชรานานันท์	กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	กลับ

เข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง	และแต่งตั้ง	น.สพ.	สุจินต์	ธรรมศาสตร์	เป็นกรรมการแทนนายสุขสันต์	เจียมใจสว่างฤกษ์	และ	นายสิริพงศ์	อรุณรัตนา	 

เป็นกรรมการแทนนายสุขวัฒน์	ด่านเสริมสุข	โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัท	 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	รวมถึงนโยบายก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	ทั้งนี้	คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้พิจารณาความ

รู้ความช�านาญเฉพาะดา้นทีจ่�าเปน็ตอ้งม	ี(Board	Skills	Matrix)	และความหลากหลายในคณะกรรมการ	เปน็ปจัจัยเพ่ิมเตมิในการเสนอชือ่บคุคลดงักล่าว	ส�าหรับ

กรณีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น	คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	บุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 โดยข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล	 ปรากฏตาม

เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

   การลงมติ

	 	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	และออกเสียงลงคะแนน	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

	 	 	 (2)	 ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีม่อียูท่ัง้หมดตาม	(1)	เลือกตัง้บคุคลคนเดยีวหรือหลายคนเปน็กรรมการกไ็ด	้แตจ่ะแบง่คะแนน 

	 	 	 	 เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

	 	 	 (3)	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	 เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง 

	 	 	 	 ในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น	 

	 	 	 	 ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่	6	 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2563

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 	 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ	24	ซึ่งก�าหนดไว้ว่า	ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจ�าเป็นและ

สมควร	เป็นต้นว่า	เงินเดือน	เบี้ยประชุม	เบี้ยเลี้ยง	โบนัส	นั้น	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2563

   ความเห็นคณะกรรมการ

	 	 	 คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า	 อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการ 

ในปี	 2562	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่	 1/2562	 นั้น	 เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่	 และความรับผิดชอบของกรรมการ	 

จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	 2563	 ในอัตราเช่นเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนประจ�าปี	

2562	ดังนี้

	 	 	 (1)	 ค่าตอบแทนรายเดือน

	 	 	 	 ให้กรรมการแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามต�าแหน่งในคณะกรรมการ	ดังนี้

	 	 	 	 	 ประธานกรรมการ	 	 เดือนละ	200,000	บาท

	 	 	 	 	 รองประธานกรรมการ	 เดือนละ	150,000	บาท

	 	 	 	 	 กรรมการ		 	 	 เดือนละ	100,000	บาท

	 	 	 (2)	 ค่าตอบแทนพิเศษ

	 	 	 	 ให้กรรมการทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ	 0.50	 ของเงินปันผลประจ�าปีของแต่ละปี	 โดยให้คณะกรรมการ 

ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

	 	 	 (3)	 ค่าตอบแทนอื่น

	 	 	 	 ไม่มี

	 	 	 ทั้งนี้	กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท	หรือด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ	หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น	

คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น	นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง	หรือกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือ

ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท	แล้วแต่กรณี	โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้รับค่าตอบแทนตามต�าแหน่งดังนี้	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

           ประธาน กรรมการ

	 	 	 	 1.คณะกรรมการตรวจสอบ		 เดือนละ	 450,000	 200,000

	 	 	 	 2.คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ			 ครั้งละ		 50,000	 30,000

	 	 	 	 3.คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ		 ครั้งละ		 50,000	 30,000

	 	 	 	 4.คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ครั้งละ		 50,000	 30,000

   การลงมติ

	 	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทน	ส�าหรับปี	2563

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 	 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท	และพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ส�าหรับปี	2563

   ความเห็นคณะกรรมการ

   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในปี	2562	แล้ว	และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชี

จากบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	(“KPMG”)	มีมาตรฐานการท�างานที่ดี	มีความเป็นอิสระในการท�างาน	และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	

จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

	 	 	 คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้วเห็นว่า	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท	เคพีเอ็มจี	

ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	(“KPMG”)	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ประจ�าปี	2563		ดังมีรายชื่อต่อไปนี้	

 รายชื่อผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ จ�านวนปีที่ลงลายมือชื่อ

   รับรองงบการเงินของบริษัท

	 	 	 	 1.	 นางมัญชุภา	 	 สิงห์สุขสวัสดิ์	 6112	 -/1

	 	 	 	 2.	 นายเจริญ		 	 ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	 4068	 3/2

	 	 	 	 3.	 นางสาวสาวิตรี		 องค์สิริมีมงคล	 10449	 -

    /1 เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2555–2559

    /2 เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2550–2554 และ 2560-2562

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ�านาจในการตรวจสอบบัญชี	และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้	ทั้งนี้	ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง

ทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ	และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็น

สาระส�าคัญกับบริษัท	บริษัทย่อย	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	 ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เป็นอิสระ	โดยข้อมูลของผู้สอบบัญชีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม	นอกจากนี้	ผู้สอบบัญชีที่สังกัด	KPMG	จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทุกบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย	ส�าหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยต่างประเทศที่ไม่ได้สังกัดส�านักงานสอบบัญชี

เดียวกัน	คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถจัดท�างบการเงินได้ทันตามก�าหนดระยะเวลา

	 	 	 ส�าหรับคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีในการให้บริการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกจิการและงบการเงินรวมประจ�าป	ีและการสอบทานงบการเงินดงักล่าว

รายไตรมาส	ขอเสนอให้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี	2563	เท่ากับ	3,877,000	บาท	ซึ่งเพิ่มขึ้น	140,000	บาท	จากปีก่อน	โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาแล้ว	เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล	เนื่องจากในปี	2563	มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีหลายฉบับ	นอกจากนี้	ในปี	2562	บริษัท

มีการจ่ายค่าตอบแทนส�าหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	เป็นจ�านวน	300,000	บาท	ซึ่งเพิ่มขึ้น	25,000	บาท	จาก

จ�านวน	275,000	บาท	ในปี	2561

   การลงมติ

	 	 	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	8	 ตอบข้อซักถาม

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางกอบบุญ	ศรีชัย)

เลขานุการบริษัท

โดยค�าสั่งของคณะกรรมการบริษัท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	กรุณาติดต่อส�านักเลขานุการบริษัท	ที่โทรศัพท์หมายเลข	0-2766-8321	หรือ	0-2766-8354

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2563
บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)

 43วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565



	 	 	 คุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ	 จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการก�าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ 
   กรรมการชุดย่อยในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนฯ	 ในปี	 2564	 และอนุมัติเงินบ�าเหน็จกรรมการอิสระ	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี	 2564	 โดย 
	 	 	 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	เป็นดังนี้
  6.1 ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี

	 	 	 1.	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 	 	 	 -	 ประธานกรรมการ	 	 	 50,000	บาท		 ต่อครั้งการประชุม
	 	 	 	 -	 กรรมการ	 	 	 	 	 20,000	บาท	 ต่อครั้งการประชุม
	 	 	 2.	ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริษัท
	 	 	 	 -	 ประธานกรรมการ	 	 	 440,000	บาท		ต่อคน	ต่อปี
	 	 	 	 -	 กรรมการ	 	 	 	 	 -ไม่มี-
	 	 	 3.	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 	 -	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 30,000	บาท		 ต่อครั้งการประชุม
	 	 	 	 -	 กรรมการตรวจสอบ		 	 20,000	บาท		 ต่อครั้งการประชุม
	 	 	 4.	ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 	 -	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 200,000	บาท	 ต่อคน	ต่อปี
	 	 	 	 -	 กรรมการตรวจสอบ		 	 200,000	บาท	 ต่อคน	ต่อปี
	 	 	 5.	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ	
	 	 	 	 -	 ประธานกรรมการฯ	 	 	 30,000	บาท	 ต่อครั้งการประชุม
	 	 	 	 -	 กรรมการฯ															 20,000	บาท	 ต่อครั้งการประชุม
  6.2 ค่าบ�าเหน็จกรรมการ

	 	 	 อนมุตัเิงินบ�าเหนจ็กรรมการอสิระ	ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานประจ�าปี	2564	ไม่เกนิ	495,000บาท	โดยมหีลกัเกณฑ์ในการจ่ายบ�าเหนจ็กรรมการบริษัท	ดงันี้
  l	 บริษัทจะจ่ายโบนสักรรมการส�าหรับผลการด�าเนนิงาน	ณ	ปีทีม่กีารจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ถอืหุน้	โดยให้จ่ายในอตัราร้อยละ		0.5%	ของยอดเงนิปันผลสุทธ ิ
	 	 	 ของปีนั้นๆ	แต่ไม่เกินวงเงินปีละ	1	ล้านบาท
  l	 โบนัสกรรมการจะค�านวณจ่ายตามระยะเวลาที่กรรมการด�ารงต�าแหน่งในปีนั้นๆ	 และจ่ายให้กับกรรมการทุกท่านเท่าๆ	 กัน	 โดยหากค่าตอบแทนใดๆ	 
   ที่กรรมการได้รับมีความซ�้าซ้อนกัน	ให้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าเป็นหลัก
  l	 โบนัสกรรมการจะจ่ายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 นั้นๆ	 แล้ว	 โดยการจัดสรรจ�านวนเงินและวิธีการจ่ายให้เป็นไปตามมติ 
	 	 	 ของคณะกรรมการบริษัทฯ
   ความเห็นของคณะกรรมการ	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี	 2565	 และอนุมัต ิ
	 	 	 เงินบ�าเหน็จกรรมการอิสระ	ส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี	2564		ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ	เสนอมา
   จ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ	ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินปี 2565 และก�าหนดค่าตอบแทน

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 มาตรา	 120	 ซึ่งก�าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ 
	 	 	 ก�าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ	 รวมถึงความเหมาะสมของ 
	 	 	 อตัราค่าสอบบญัชปีี	2564	แล้วมคีวามเหน็ว่า	บรษัิท	สอบบญัชธีรรมนติ	ิจ�ากดั	เป็นบรษิทัสอบบญัชทีีไ่ด้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์ 
	 	 	 และตลาดหลักทรัพย์	มปีระสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง	และมคีวามเข้าใจลักษณะการประกอบธรุกจิของ 
	 	 	 บริษัทเป็นอย่างดี	และผู้สอบบัญชีทั้ง	4	ราย	ตลอดจนบริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ากัด	ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
	 	 	 ผลประโยชน์กบับริษัทแต่อย่างใด	จงึเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาแต่งตัง้	บรษิทั	สอบบญัชธีรรมนติ	ิจ�ากดั	 
	 	 	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ส�าหรับปี	2565		โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี	ดังต่อไปนี้
	 	 	 1.	นางสาวโชติมา			 กิจศิรกร			 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7318	
	 	 	 	 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทส�าหรับปี	2563-2564)	หรือ	
	 	 	 2.	นางสาววันนิสา			 งามบัวทอง		 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6838	
	 	 	 	 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	หรือ
	 	 	 3.	นางสาวชุตินันท	์	 กอประเสริฐถาวร		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9201	
	 	 	 	 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	หรือ	 	 	 	
	 	 	 4.	นางสาวนิธิน	ี			 กิตติคุณาพงษ์		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8843		
	 	 	 	 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	
	 	 	 คนใดคนหนึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษัทและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัท	พร้อมก�าหนดค่าสอบบญัชสี�าหรบังบการเงินของบริษัทส�าหรบัปี	2565	 
	 	 	 สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2565		เป็นจ�านวนเงิน	1,485,000	บาท	โดยเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปี	2564	ซึ่งในปี	2564	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
	 	 	 งบการเงินบริษัท	 ให้แก่บริษัท	 สอบบัญชีธรรมนิติ	 จ�ากัด	 จ�านวน	 1,290,000	 	 บาท	 และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่	 ค่าพาหนะเดินทาง	 
	 	 	 จ�านวน	54,836	บาท
	 	 	 นอกจากนี	้บรษัิท	สอบบญัชธีรรมนติ	ิจ�ากดั	เป็นบรษิทัสอบบญัชขีองบริษัทย่อยทัง้	3	แห่ง	ของบรษิทั	ได้แก่	บรษิทั	เอน็.ซ.ี	พรอ็พเพอร์ตี	้แมเนจเม้นท์	จ�ากดั,	 
	 	 	 บริษัท	ควอลติี	้ลฟิวิง่	แมเนจเม้นท์	จ�ากดั	และบรษิทั	ศริอิรุณ	เวลเนส	จ�ากดั	โดยในปี	2564	บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชรีวม	3	บรษิทั	ให้แก่ 
	 	 	 บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิต	ิจ�ากัด	จ�านวน	461,000	บาท	และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่	ค่าพาหนะเดินทาง	จ�านวน	8,033	บาท
	 	 	 ทัง้นี	้ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตดงัรายนามข้างต้นไม่มผีูส้อบบญัชท่ีานใดทีป่ฏบิตัหิน้าทีต่รวจสอบบญัชขีองบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกนิ	5	รอบปีบญัชตีดิต่อกนั
   ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี	 	 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน	 ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญช	ี	 
	 	 	 และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท	รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว	เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง	นางสาวโชติมา	กิจศิรกร	 
	 	 	 ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขที	่7318	หรอืนางสาววนันสิา	งามบวัทอง	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขที	่6838	หรอืนางสาวชตุนินัท์	กอประเสรฐิถาวร	ผูส้อบบญัชี 
	 	 	 รับอนุญาตเลขที่	9201	หรือนางสาวนิธิน	ี	กิตติคุณาพงษ์		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8843		แห่งบริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชี	 
	 	 	 ประจ�าปี	2565	และก�าหนดค่าสอบบัญชีจ�านวน	1,485,000	บาท	
   ความเหน็ของคณะกรรมการ	เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตัแิต่งตัง้	นางสาวโชตมิา	กจิศริกร	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขที	่7318	หรอื 
	 	 	 นางสาววนันสิา	งามบวัทอง	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขที	่6838	หรอืนางสาวชตุนินัท์	กอประเสรฐิถาวร	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขที	่9201	หรอืนางสาวนธินิี		 
	 	 	 กิตติคุณาพงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8843		แห่งบริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชี	ประจ�าปี	2565	และก�าหนดค่าสอบบัญชี 
	 	 	 จ�านวน	1,485,000	บาท	
   จ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ	เสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล	เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม	และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม	และเรื่องอื่นๆ	
	 	 	 	 อย่างไรกด็	ีกรณท่ีีผูถ้อืหุน้ประสงค์จะให้มกีารพิจารณาและลงมตใินเร่ืองอืน่ๆ	นอกเหนอืจากทีก่�าหนดไว้ในหนงัสือเชญิประชมุกจ็ะต้องปฏบิตัติามเง่ือนไข 
	 	 	 ของกฎหมายซึง่บญัญตัไิว้ในมาตรา	105	วรรคสองแห่งพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	ว่า	“เมือ่ทีป่ระชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว	 
	 	 	 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	 จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก�าหนดไว้ใน 
	 	 	 หนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”
   ความเห็นของคณะกรรมการ	 เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม	 และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	 โดยไม่มีการลงมติ	 แต่หาก 
	 	 	 ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา	105	วรรคสอง	ดังกล่าวข้างต้น

	 	 เนือ่งด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ได้เพิม่ทางเลือกให้บริษัทจดทะเบยีนจัดท�ารายงานประจ�าปี	2564	แบบ	56-1	One	Report	ในรปูแบบของ	QR	Code	 
ได	้ดังนั้น	บริษัทจึงได้จัดท�ารายงานประจ�าปี	2564	แบบ	56-1	One	Report	ในรูปแบบ	QR	Code	และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญ	ผู้ถือหุ้น	
ประจ�าปี	2565	อย่างไรก็ตาม	หากท่านประสงค์ขอรับรายงานประจ�าปี	2564	แบบ	56-1	One	Report	ในแบบรูปเล่ม	สามารถติดต่อขอรับได้ที่	
	 	 	 	 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
	 	 	 	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 	 เลขที่	1/765	หมู่	17	ซ.อัมพร	ถ.พหลโยธิน	กม.26	ต.คูคต	อ.ล�าลูกกา	จ.ปทุมธานี	12130
	 	 	 	 โทรศัพท์	0-2993-5080-7	ต่อ	403	และ	401		โทรสาร	0-2993-5089
	 	 	 	 อีเมล์	:	ir@ncgroup.co.th

	 	 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน	 เวลา	 และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น	 อนึ่ง	 ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ	 ท่านสามารถมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้	ดร.พิบูลย	์	ลิมประภัทร	หรือ	นายวิชาญ		อมรโรจนาวงศ์	หรือ	นายวรการ		เทพเฉลิม	หรือ	นายวิกรม		ศรีประทักษ์		กรรมการ
อิสระ	เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้	โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	6	และยื่นต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (	รศ.ไตรรัตน์		จารุทัศน์	)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์	0-2531-5533,	0-2993-5080-7	ต่อ	403	และ	401	

ที่	NCH	007	/	2565
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	11	มีนาคม	2565
เรื่อง		 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565
เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	 1.	 ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2564
	 	 	 	 2.	 รายงานประจ�าปี	2564	แบบ	56-1	One	Report	(ในรูปแบบQR	CODE)
	 	 	 	 3.	 ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ
	 	 	 	 4.	 ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น	
	 	 	 	 5.	 นิยามกรรมการอิสระ	ของบริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 	 6.	 หนังสือมอบฉันทะ	(แบบ	ข.)
	 	 	 	 7.	 ข้อบังคับของบริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 	 8.	 เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
	 	 	 	 9.	 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565
	 	 	 	 10.	แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565
	 	 ด้วยคณะกรรมการบรษัิท	เอน็.ซี.	เฮ้าส์ซิง่	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้มมีตใิห้ก�าหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ประจ�าปี	2565	ในวนัพธุที	่27	เมษายน	2565	เวลา	14.30	น.	 
ณ	บริษัท	เอ็น.ซ.ี	เฮ้าส์ซิง่	จ�ากดั	(มหาชน)	เลขที	่1/765	หมูท่ี	่17	ซอยอมัพร	ถนนพหลโยธนิ	กม.26	ต�าบลคคูต	อ�าเภอล�าลกูกา	จงัหวดัปทมุธาน	ี12130	เพือ่พิจารณา 
เรื่องต่างๆ	ตามระเบียบวาระการประชุม	ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2564	ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่	23	เมษายน	2564	โดยมีส�าเนารายงานการประชุมตามที่แนบมา 
	 	 	 พร้อมนี้	(รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย	1)
   ความเห็นของคณะกรรมการ	เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2564	ดังกล่าว
   จ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ	เสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล	รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี	2564	และรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ	ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี	2564	 
	 	 	 แบบ	56-1	One	Report	(QR	Code)	ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้	(รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย	2)
   ความเหน็ของคณะกรรมการ	เหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับทราบผลการด�าเนนิงานของบริษัทในรอบปี	2564	และรบัทราบรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ
   จ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ	เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ�าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 งบการเงินประจ�าปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปี	 2564	แบบ	 56-1	One	Report	 
	 	 	 (QR	Code)	ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว	และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้	(รายละเอียดปรากฏใน 
	 	 	 สิ่งที่ส่งมาด้วย	2)
   ความเหน็ของคณะกรรมการ	เหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตังิบการเงินของบริษัทประจ�าปีสิน้สุด	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	ซึง่ผ่านการ 
	 	 	 ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว
   จ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ	เสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

    ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ตามมาตรา	116	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และข้อบังคับของบริษัทข้อ	51	บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิ 
	 	 	 ประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก�าไรสุทธิประจ�าปี	หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา	 (ถ้ามี)	 จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวน 
	 	 	 ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน	เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นก�าหนดให้ต้องมีทุนส�ารองมากกว่านั้น
	 	 	 	 จากผลการด�าเนนิงานในปี	2564	ทีผ่่านมา	งบการเงนิเฉพาะของบรษัิทมผีลก�าไรสุทธจิ�านวน	268,734,881.82	บาท	ดงันัน้	คณะกรรมการบรษัิทจึงเหน็ 
	 	 	 ควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาจัดสรรเงินส�ารองตามกฎหมายจ�านวน	13,500,000.00	บาท	ส�าหรบัผลประกอบการ		ปี	2564	ท�าให้งบการเงนิเฉพาะ 
	 	 	 ของบริษัทมีทุนส�ารองตามกฎหมาย	 จ�านวน	 95,060,000	 บาท	 คิดเป็นอัตราร้อยละ	 7.63	 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	 (บริษัทมีทุนจดทะเบียน	 
	 	 	 ช�าระแล้ว	1,245,283,691.00	บาท)	
	 	 	 	 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ	40	ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษ	ีและส�ารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม	ทั้งนี้	การจ่ายเงิน 
	 	 	 ปันผลให้น�าปัจจัยต่างๆ	มาพจิารณาประกอบ	เช่น	ผลการด�าเนนิงานและฐานะการเงินของบริษัท	สภาพคล่อง	การขยายธรุกิจ	และปัจจยัอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง 
	 	 	 ในการบริหารงานของบริษัท	 โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท	 จากผลการ 
	 	 	 ด�าเนินงานในปี	2564	ที่ผ่านมา	งบการเงินรวมของบริษัทมีผลก�าไรสุทธิ	จ�านวน	239,654,718.61	บาท
	 	 	 	 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล	 ในอัตราหุ้นละ	 0.080	 บาท	 โดยก�าหนดจ่ายปันผลในวันที	่ 
	 	 	 17	พฤษภาคม	2565	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้	
                   ผลการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงาน

               ปี 2564 (บาท)           ปี 2563 (บาท)

	 	 	 ก�าไรสุทธิ	(งบการเงินรวม)	 	 						 														239,654,718.61	 112,498,657.07
	 	 	 หัก	ส�ารองตามกฎหมาย		 	 	 	 	 	 		13,500,000.00	 6,200,000.00
	 	 	 ก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมาย	 	 	 	 	226,154,718.61	 106,298,657.07
	 	 	 (หุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว	1,245,283,691	หุ้น)				
	 	 	 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น		 	 	 	 	 	 		99,622,695.28	 49,811,347.64
	 	 	 อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)	 	 	 	 	 0.08	 0.04
	 	 	 อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองฯ		 	 	 44.05	 46.86
   ความเห็นของคณะกรรมการ	 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	 2564	 เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย	จ�านวน	 
	 	 	 13,500,000.00	บาท	และจ่ายปันผลจากผลการด�าเนินงานปี	2564	ในอัตราหุ้นละ	0.080	บาท	โดยก�าหนดจ่ายปันผลในวันที	่	17	พฤษภาคม	2565	 
	 	 	 โดยก�าหนดให้มีวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	(Record	Date)	และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที	่10	มีนาคม	2565	ทั้งนี้	 
	 	 	 การใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน	เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
   จ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ	เสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 

   ข้อเทจ็จริงและเหตผุล	ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ	18	ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุคร้ัง	กรรมการ 
	 	 	 จะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึ่งในสาม	 (1/3)	 ถ้าจ�านวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 
	 	 	 หนึ่งในสาม	กรรมการที่ออกจากต�าแหน่งในปีแรก	และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท	ให้ใช้วิธีจับสลาก	ส่วนปีหลังๆ	ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน 
	 	 	 ต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	
	 	 	 	 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	ของบริษัท	มีกรรมการที่ครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง	จ�านวน	2	ท่าน	ประกอบด้วย
	 	 	 	 1.	 นายวิชาญ	 	 อมรโรจนาวงศ์	กรรมการ	กรรมการอสิระ	กรรมการตรวจสอบ	และ	กรรมการสรรหา	พจิารณาค่าตอบแทนและก�ากบัดแูลกจิการ
	 	 	 	 2.		นายวรการ		 เทพเฉลิม		 กรรมการ	กรรมการอสิระ	กรรมการตรวจสอบ	และ	กรรมการสรรหา	พจิารณาค่าตอบแทนและก�ากบัดแูลกจิการ
	 	 	 	 คณะกรรมการสรรหาฯ	 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย	 ได้พิจารณาคุณสมบัติ	 และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า 
	 	 	 เป็นบคุคลทีส่ามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและมคีณุสมบตักิารเป็นกรรมการครบถ้วนตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	และมคีวามรูค้วามสามารถ	 
	 	 	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัท	 จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตาม 
	 	 	 ก�าหนดวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการชดุย่อยต่าง	ๆ 	ของบรษัิทต่อไปอกีวาระหนึง่	(	รายนามและประวติัย่อของกรรมการ	ปรากฏ 
	 	 	 ในสิ่งที่ส่งมาด้วย	3	)
	 	 	 	 อนึ่ง	ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการสามารถอ่านได้จากรายงานประจ�าปี	2564	แบบ	56-1	One	Report
	 	 	 		 และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง 
	 	 	 เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม	ระหว่างวันที่	30	กันยายน	2564	ถึงวันที่	30	ธันวาคม	2564	ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
	 	 	 เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด							
   ความเห็นของคณะกรรมการ	 คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหา 
	 	 	 กรรมการของบริษัทอย่างรอบคอบ	และระมดัระวงัแล้ว		เหน็ชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ	ในการเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาเลือกตัง้ 
	 	 	 กรรมการทั้ง	2	ท่าน	ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
   จ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ	เสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2565

   ข้อเทจ็จริงและเหตผุล	ตามข้อบงัคบัของบริษัท	ข้อ	34	ก�าหนดให้กรรมการมสิีทธไิด้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั	เบีย้ประชมุ	บ�าเหนจ็	โบนัส	 
	 	 	 หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่	ตามข้อบงัคบัหรือตามทีท่ีป่ระชมุหรือผู้ถอืหุน้จะพิจารณา	ซึง่อาจก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลักเกณฑ์ 
	 	 	 และจะก�าหนดไว้เป็นคราวๆ	ไป	หรือจะให้มผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปล่ียนแปลงกไ็ด้	และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เล้ียงและสวัสดกิารต่าง	ๆ 	ตามระเบยีบ 
	 	 	 ของบริษัท
	 	 	 	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ	ได้พจิารณาหลกัเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัแล้ว	เหน็ว่าหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทน 
	 	 	 กรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ	 อยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม	 และเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่ม ี

  
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)	ทะเบียนเลขที่	บมจ.0107546000385

เลขที่	1/765	หมู่	17	ถ.พหลโยธิน	กม.26	ต.คูคต	อ.ล�าลูกกา	จ.ปทุมธานี	12130

โทรศัพท์	+66(0)	2993-5080-7	โทรสาร	+66(0)	2993-5089		www.ncgroup.co.th
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ที่ SCI 001/SH 2565

	 	 	 	 วันที่	7	มีนาคม	2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	เอสซีไอ	อีเลคตริค	จำากัด	(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	 1.	 สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2564	เมื่อวันที่	13	พฤษภาคม	2564

2. รายงานประจำาปี	2564	(รูปแบบ	QR	Code)	ซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี	2564	และสำาเนางบแสดงฐานะการเงิน	และงบกำาไร

	 	 	 ขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(งบดุลและงบกำาไรขาดทุน)	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

	 	 3.	 รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ

	 	 4.	 คำาชี้แจง	การลงทะเบียน	และ	วิธีการมอบฉันทะ	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565

	 	 5.	 ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

	 	 6.	 รายนามและขอ้มลูโดยสังเขปของกรรมการอสิระ	ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป	ี2565

	 	 7.	 แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

	 	 8.	 หนังสือมอบฉันทะแบบ	ข.

9. คู่มือการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-Meeting)	

ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท	เอสซไีอ	อเีลคตรคิ	จำากดั	(มหาชน)	(บริษัท)	ไดม้มีตใิหจั้ดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป	ี2565	ในวนัที	่29	เมษายน	2565	เวลา	14.00	น.	 

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้	

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	บริษัทได้จัดทำารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2564	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	 13	พฤษภาคม	2564	แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมาย

กำาหนดโดยมีสำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2564	ปรากฏตาม	สิ่งที่ส่งมาด้วย	1

ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2564	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	13	พฤษภาคม	2564	ไว้อย่างถูกต้อง	 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำาปี	2564	ดังกล่าว

หมายเหตุ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานของบริษัทสำาหรับรอบปี	2564	ที่ผ่านมา	ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปี	2564	โดยได้ 

จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตาม	สิ่งที่ส่งมาด้วย	2	ทั้งนี้	เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นภาพรวมของผลการดำาเนินงานของบริษัทโดยสรุป

ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี	2564

หมายเหตุ	วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำาไรขาดทุน) ของบริษัทสำาหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่าน

การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล	เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจำากดั	พ.ศ.	2535	(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพ่ิมเตมิ)	และขอ้บงัคับของบริษัทซึง่กำาหนดใหค้ณะกรรมการ 

บริษัทต้องจัดให้มีการทำางบแสดงฐานะการเงิน	 และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 (งบดุลและงบกำาไรขาดทุน)	 ของบริษัท	 ณ	 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการ 

ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว	 เพื่อนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ	 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้แสดงไว้ใน 

รายงานประจำาปี	2564	ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	2

ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 (งบดุลและงบกำาไรขาดทุน)	 

ของบริษัทสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้วและควรรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรทุนกำาไรสุทธิเป็นทุนสำารองและการงดจ่ายเงินปันผล

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	และข้อบังคับของบริษัท	กำาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิ 

ประจำาปส่ีวนหนึง่ไวเ้ปน็ทนุสำารองไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ	5	ของกำาไรสทุธิประจำาปหีกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา	(ถา้ม)ี	จนกวา่ทนุสำารองนีจ้ะมจีำานวนไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ	10	 

ของทุนจดทะเบียน	

นอกจากนี	้ตามนโยบายการจา่ยเงินปนัผลของบริษัท	กำาหนดใหจ้า่ยเงินปนัผลไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ	40	ของกำาไรสทุธหิลงัหกัภาษีเงินไดน้ติบิคุคล	และทนุสำารองตามกฎหมาย 

สำาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	(โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้	 แม้ผลการดำาเนินงานของบริษัท	 จะมีกำาไรจากกิจการดำาเนินงาน	 แต่เนื่องด้วย	บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิ	 128.38	 ล้านบาท	 และอ้างอิงเงื่อนไขของธนาคารเพื่อการ 

ส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย	(Exim)	ที่ผ่อนปรนการชำาระหนี้ของบริษัทในกลุ่ม	จากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศพม่า	โดยมีเงื่อนไขห้ามจ่ายเงินปันผลจนถึง 

สิ้นปี	2565	บริษัทฯ	จึงไม่สามารถจัดสรรกำาไรสุทธิเป็นทุนสำารองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และ 2564	

ความเห็นคณะกรรมการ	 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรทุนกำาไรสุทธิเป็นทุนสำารองและการงดจ่ายเงินปันผล	 

ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

หมายเหตุ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	และข้อบังคับของบริษัทกำาหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจำาปี	 ให้กรรมการจำานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	 ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 

สามส่วนไมไ่ด	้กใ็หอ้อกโดยจำานวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึง่ในสาม	และกรรมการผูพ้้นจากตำาแหนง่มสิีทธไิดรั้บเลือกตัง้ใหมอ่กีได	้สำาหรบักรรมการทีต่อ้งออกจากตำาแหนง่ตาม 

วาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	มีจำานวน	4	ท่าน	ได้แก่

(1)	 นายสุเมธ	ชัยเลิศวณิชกุล	 กรรมการอิสระ

(2)	 นางฉัตรทอง	ทิพยกะลิน	 กรรมการอิสระ

(3)	 นางสาวอุนนดา	พฤฒินารากร	 กรรมการ

(4)	 นายวิชัย	ญาณิสรางค์กูล	 กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา	พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 

2565	โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท	ในระหว่างวันที่	1	พฤศจิกายน	2564	จนถึง	วันที่	10	ธันวาคม	2564	แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำานงในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระทั้ง	4	ท่าน	 เป็นผู้ทรงคุณวุฒ	ิมีความรู้	ความ 

สามารถ	 และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท	 และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี	 และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย	 ทั้งนี้	 

สำาหรับการพิจารณาเลือกกรรมการอสิระ	คณะกรรมการไดพิ้จารณาแล้ววา่บคุคลทีจ่ะเสนอชือ่นัน้สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งเปน็อสิระและเปน็ไปตามหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง	 

จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระทั้ง	4	ท่านกลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง	

ทั้งนี้	รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตาม	สิ่งที่ส่งมาด้วย	3

ความเห็นคณะกรรมการ	 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้	 ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง	 และการพิจารณาอย่างรอบคอบ	 ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า	 

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท	 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระใน 

ครั้งนี้ทั้ง	4	ท่าน	กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง	

หมายเหตุ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับปี 2565

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเปน็ผูพิ้จารณากำาหนดคา่ตอบแทนแกก่รรมการสำาหรบัป	ี2565	โดยในการพิจารณากำาหนดคา่ตอบแทน 

ดงักล่าว	คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนไดพิ้จารณาดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกบัการขยายตวัของธรุกจิและการเตบิโตทางผลกำาไรของบรษิทั	รวมทัง้ขอบเขตหนา้ที ่

และความรับผดิชอบของกรรมการ	ทัง้นี	้คณะกรรมการ	(ตามคำาแนะนำาและเหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน)	เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ 

กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับปี	2565	ดังนี้

ค่าตอบแทน อัตราเดิม อัตราที่เสนอ
ปี 2564 ปี 2565

(1)	 คณะกรรมการบริษัท

 ค่าตอบแทนรายเดือน	(ต่อท่าน)	

ประธานกรรมการ	 25,000	บาท	 25,000	บาท

กรรมการ	 15,000	บาท	 15,000	บาท

 เบี้ยประชุม	(ต่อท่านต่อครั้ง)

ประธานกรรมการ	 45,000	บาท	 45,000	บาท

กรรมการ	 20,000	บาท	 20,000	บาท

(2)	 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ค่าตอบแทนรายเดือน	(ต่อท่าน)	

	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 20,000	บาท	 20,000	บาท

กรรมการตรวจสอบ	 15,000	บาท	 15,000	บาท

เบี้ยประชุม	(ต่อท่านต่อครั้ง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ	 25,000	บาท	 25,000	บาท

กรรมการตรวจสอบ	 20,000	บาท	 20,000	บาท

(3)	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ค่าตอบแทนรายเดือน	(ต่อท่าน)	

	 ประธานกรรมการสรรหาฯ	 20,000	บาท	 20,000	บาท

กรรมการสรรหาฯ	 15,000	บาท	 15,000	บาท

เบี้ยประชุม	(ต่อท่านต่อครั้ง)	

ประธานกรรมการสรรหาฯ	 25,000	บาท	 25,000	บาท

กรรมการสรรหาฯ	 20,000	บาท	 20,000	บาท	

ทั้งนี้	การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	ข้างต้น	จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใดๆ

2. กรรมการบริษัท	(เฉพาะกรรมการอิสระ)	ซึ่งดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากตำาแหน่งสูงสุดตำาแหน่งเดียวเท่านั้น

3. กรรมการบริษัท	(เฉพาะกรรมการอสิระ)	ซึง่ดำารงตำาแหนง่กรรมการตรวจสอบฯ	และ/หรอื	กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน	จะไดเ้บีย้ประชมุจากทกุตำาแหนง่

ค่าตอบแทนพิเศษ	(เฉพาะกรรมการอิสระ)

จำานวนเงินไม่เกิน	3,250,000	บาท	โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่เสนอ	:	-	ไม่มี	-

ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำาหรับปี	2565	ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น	โดย 

เป็นการพิจารณาอนุมัติให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อบังคับของบริษัท

หมายเหตุ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำาหรับปี 2565

ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล	ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	(รวมท้ังทีม่กีารแกไ้ขเพ่ิมเตมิ)	และขอ้บังคบัของบริษัท	กำาหนดให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจำาปี 

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกป	ีทั้งนี	้ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการ	(โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ	)	ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายประดิษฐ	รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่218	แห่งบริษัท	เอเอสท	ีมาสเตอร์	จำากัด	(เป็นผู้สอบบัญชีป	ี2557-2559	)

 หรือ

2. นางสาวนงราม	เลาหอารีดิลก	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4334	แห่งบริษัท	เอเอสท	ีมาสเตอร์	จำากัด	(เป็นผู้สอบบัญชีป	ี2560-2564)

 หรือ

3. นาง	พรทิพย	์เลิศทนงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7633	แห่งบริษัท	เอเอสท	ีมาสเตอร์	จำากัด	

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2565	โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้ทำาการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของ 

บริษัท	และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำาป	ีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2565

ทั้งนี้	ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์	หรือส่วนได้เสียกับบริษัท	บริษัทย่อย	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด	 

จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท	และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน 

หรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน	

นอกจากนีค้ณะกรรมการ	(โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ)	เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กำาหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช	ีสำาหรบัรอบระยะเวลา 

บัญชีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2565	ของบริษัทจำานวน	2,050,000	บาท	โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆอีก	(ทั้งนี้	ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี 

ของบริษัทย่อยด้วย	โดยบริษัท	 เอเอสที	มาสเตอร	์จำากัด	 เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีป	ี 

2558	และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีและเป็นไปตามกำาหนดเวลาที่กฎหมายกำาหนดเสมอมา)

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกันสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	และ	31	ธันวาคม	2565	เป็นไปดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

**	ไม่รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท	 เอเอสท	ี มาสเตอร์	 จำากัด	 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกรายเป็นผู้มี 

คณุสมบตัคิรบถว้นมคีวามเปน็อิสระ	และปฏบิตัหินา้ทีไ่ดเ้ปน็อยา่งด	ีอกีท้ังคา่สอบบญัชมีอีตัราทีเ่หมาะสมเมือ่พิจารณาประกอบกบัภาระหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบในงานการ 

สอบบัญชีของบริษัท	 จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำาหรับ 

ปี	2565	ตามรายละเอียดข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง	นายประดิษฐ	รอดลอยทุกข	์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่218	หรือ	 

นางสาวนงราม	เลาหอารีดิลก	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4334	หรือ	นาง	พรทิพย์	เลิศทนงศักดิ	์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่7633	แห่งบริษัท	เอเอสท	ีมาสเตอร์	 

จำากัด	หรือ	ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ	และบริษัท	เอเอสท	ีมาสเตอร	์จำากัด	มอบหมายเป็นผู้ 

สอบบัญชีของบริษัทโดยกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท	จำานวน	2,050,000	บาท	โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆอีก

หมายเหตุ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท	 พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2565	 และเสนอชื่อบุคคลที่มี 

คุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ	 โดยได้ประกาศในเวบไซต์ของบริษัท	 (www.sci-mfgr.com)	 ในระหว่างวันที่	 

1	พฤศจิกายน	2564	จนถึง	วันที่	10	ธันวาคม	2564	นั้น	บริษัทขอเรียนว่า	ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม	หรือ	เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ 

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

	 จึงขอเรียนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้ของบริษัท	เขา้ร่วมประชมุตามวนั	และ	เวลา	ดงักล่าวขา้งตน้	เอกสารและหลักฐานทีต่อ้งใชเ้พ่ือการประชมุผูถ้อืหุน้	โปรดศึกษาตาม	ส่ิงทีส่่งมาดว้ย	4	 

คำาชี้แจง	การลงทะเบียน	วิธีการมอบฉันทะ	และหลักฐานที่ต้องแสดงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	โดยบริษัทจะดำาเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งปรากฏตาม	

สิง่ที่ส่งมาด้วย	5	และเพือ่เป็นการรกัษาสทิธิและผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้น	ในกรณทีี่ผูถ้ือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง	และมคีวามประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ของบริษัท	เข้าประชุมและลงมติแทน	ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท	ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม	สิ่งที่ส่งมาด้วย	6	โดยผู้ถือหุ้นโปรดกรอก

ข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ	และเอกสารประกอบ	พร้อมปิดอากรแสตมป์จำานวน 20 บาท ส่งมายัง 

	 ฝ่ายเลขานุการ	บริษัท	 เอสซีไอ	อีเลคตริค	จำากัด	 (มหาชน)	 เลขที่	1	ซอยอุดมสุข	45	ถนนสุขุมวิท	ซอย	103	บางจาก	พระโขนง	กรุงเทพ	10260	หมายเลขโทรศัพท์	

0-23618014-7	/	098-264-1939	หมายเลขโทรสาร	0-23618018	หรือ	อีเมล์	secretary@sci-groups.com	ภายในวันที่	22	เมษายน	2565

	 ในกรณีการมอบฉันทะให้คัสโตเดียนเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย	์(Custodian)	เข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศอาจใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ	ค.	

ซึ่งสามารถ	download	ได้จาก	website	ของบริษัทที	่www.sci-mfgr.com

	 อนึ่ง	คณะกรรมการของบริษัทกำาหนดวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาป	ี2565	(Record	Date)	ในวันที่	8	มีนาคม	2565	

บริษัทขอแจ้งว่าท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(แอพพลิเคชั่น	Zoom)	เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา	13.00	น.	ของวันประชุม	

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำากัด (มหาชน) 

(นายเกรียงไกร	เพียรวิทยาสกุล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชี 2565 (บาท) รอบปีบัญชี 2564 (บาท)

ค่าสอบบัญชี ค่าบริการอื่นๆ ค่าสอบบัญชี ค่าบริการอื่นๆ

บริษัท	เอสซีไอ	อีเลคตริค	จำากัด	(มหาชน) 2,050,000 - 2,050,000 -

รวม 2,050,000 - 2,050,000 -

 
SCI Electric Public Company Limited 
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Address : 107/1 Moo1, Bangna-Trad Km. 27 Rd., Bangbor, Samutprakarn 10560
Factory Tel : 66-23381414, -7  Fax : 66-27080326, -7  E-mail : service@sci-mfgr.com

Executive & IR Office Tel : 66-23618014-7 Fax : 66-23618018 E-mail : ir@sci-groups.com

ท่ี SCI 001/SH 2565

วนัท่ี 7 มีนาคม 2565

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท เอสซไีอ อีเลคตริค จ ากดั (มหาชน)

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564

2. รายงานประจ าปี 2564 (รูปแบบ QR Code) ซึง่ประกอบด้วยรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2564 และส าเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุล
และงบก าไรขาดทนุ) สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตแล้ว

3. รายนามและประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

4. ค าชีแ้จง การลงทะเบียน และ วิธีการมอบฉนัทะ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565

5. ข้อบงัคบัของบริษัทสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

6. รายนามและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565

7. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์

8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.

9. คูม่ือการเข้าร่วมประชมุและลงคะแนนผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้จดัประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือพิจารณา
ระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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Factory Tel : 66-23381414, -7  Fax : 66-27080326, -7  E-mail : service@sci-mfgr.com

Executive & IR Office Tel : 66-23618014-7 Fax : 66-23618018 E-mail : ir@sci-groups.com

ท่ี SCI 001/SH 2565

วนัท่ี 7 มีนาคม 2565

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท เอสซไีอ อีเลคตริค จ ากดั (มหาชน)

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564

2. รายงานประจ าปี 2564 (รูปแบบ QR Code) ซึง่ประกอบด้วยรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2564 และส าเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุล
และงบก าไรขาดทนุ) สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตแล้ว

3. รายนามและประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

4. ค าชีแ้จง การลงทะเบียน และ วิธีการมอบฉนัทะ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565

5. ข้อบงัคบัของบริษัทสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

6. รายนามและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565

7. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์

8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.

9. คูม่ือการเข้าร่วมประชมุและลงคะแนนผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้จดัประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือพิจารณา
ระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน 40,000 40,000
- กรรมการอื่น 30,000 30,000

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธาน 40,000 / ปี 40,000 / ปี
- กรรมการอื่น 30,000 / ปี 30,000 / ปี

   ค่าตอบแทนอื่น  -ไม่มีค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการ-
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือน  และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ

   ความเหน็คณะกรรมการ เหน็ชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
พิจารณาก�าหนดค่าเบี้ยประชุมส�าหรับกรรมการประจ�าปี 2565 เท่ากับปีก่อน โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

วาระที่  7.   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

   วตัถุประสงค์และเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึง่ก�าหนดให้กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งในอตัรา 1 ใน 3  
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี ส�าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2565 นี ้มกีรรมการทีต้่องออกตามวาระจ�านวน 3 คน  
ได้แก่

1. นายซุน ทาว-เฮิน กรรมการผู้อ�านวยการ (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
2. นายเกษม กุหลาบแก้ว กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
3. นายลี ไมเคิล เชา-ฉุน กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดังรายละเอียดตาม ที่ปรากฏในหัวข้อ  
“การสรรหากรรมการและผูบ้รหิาร” ของแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) เหน็ควร 
เสนอเลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระ 3 คน ได้แก่ 1) นายซนุ ทาว-เฮนิ 2) นายเกษม กหุลาบแก้ว และ 3) นายลี ไมเคลิ เชา ฉนุ  
กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิทฯ ต่อไปอกีวาระหนึง่  (โดยกรรมการทัง้ 3 คนไม่ได้รับการเสนอชือ่เพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระ)
บคุคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ดงักล่าว เป็นบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมและไม่มลัีกษณะต้องห้ามตามข้อก�าหนดหรอืกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง  
มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการองค์กร ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 คน รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ 
ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3
นอกจากนี ้บคุคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ในคร้ังนีไ้ม่มกีารด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้ริหารในกจิการอืน่ ทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือมสีภาพเป็นการแข่งขนัทางธรุกจิกบับริษัทฯ  และได้ผ่านกระบวนการกล่ันกรอง หรือการพิจารณาอย่าง 
รอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ  
ยังไม่มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน

   ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสีย เหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 
ทั้ง 3 คนที่ออกจากต�าแหน่งกลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา 
ค่าตอบแทน

วาระที่  8.  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2565

วตัถุประสงค์และเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัมิหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36  
ซึ่งก�าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

   ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏบิตัหิน้าทีข่องผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตจากบริษัท ส�านกังาน อวีาย  
จ�ากัด แล้วเห็นว่า มีมาตรฐานการท�างานที่ดีและมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพึงพอใจ คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีาก บริษัท ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีอง 
บริษัทฯ ประจ�าปี 2565 และก�าหนดค่าสอบบญัชสี�าหรบับริษัทฯ เป็นจ�านวนเงินทัง้ส้ิน 2,580,000 บาท เท่ากบัปีก่อน โดยผูส้อบบญัช ี
ไม่ได้ให้บริการอืน่แก่บริษัทฯ (รายละเอยีดค่าสอบบญัชปีีก่อนปรากฎตาม หวัข้อ “ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช”ี ของแบบแสดงรายการ 
ข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

1. นายศุภชัย  ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ
2. นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874
3. นายณัฐวุฒิ  สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730

ผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รับการเสนอชือ่ดงักล่าวและบริษัท ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ไม่มคีวามสัมพันธ์ และ / หรือไม่ม ีส่วนได้เสียกบับริษัทฯ /  
บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีส�าหรับบริษัทย่อยอีก 4 บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจใน 
ประเทศไทยด้วย โดยได้แต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 จากบริษัท ส�านักงาน  
อวีาย จ�ากดั เป็นผู้สอบบญัชีส�าหรบัปี 2565 ในกรณทีีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ให้บริษัท ส�านกังาน  อวีาย   
จ�ากดั จัดหาผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตอืน่ของส�านกังาน ท�าหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผูส้อบบญัช ี
ดังกล่าวได้ โดยก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2565 ส�าหรับบริษัทย่อย 4 บริษัท รวมจ�านวน 2,400,000 บาท ลดลงจากปีก่อน  
100,000 บาท
ทัง้นี ้นายศภุชยั ปัญญาวัฒโน จะเป็นผู้สอบบญัชแีละลงลายมอืชือ่ในงบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรบัปี 2565 เนือ่งจากเป็นผูท้ีไ่ด้รับ 
การแต่งต้ังเป็นผูส้อบบญัชขีองบริษัทย่อยด้วย โดยเคยได้รับแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชแีละ ลงลายมอืชือ่ในงบการเงินของบริษัทฯ ตัง้แต่ 
ปี 2561-2564 รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี

วาระที่   9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  จึงขอเรียนเชญิท่านผู้ถอืหุน้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี 2565 ตามวนั เวลา ทีก่�าหนด โดยบริษัทฯ จะเร่ิมด�าเนนิการประชมุ
ผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ในเวลา 14.30 น. ส�าหรับผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะเข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ ขอให้ผูถ้อืหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะส่งแบบ
ฟอร์มลงทะเบียนส�าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเอกสารยืนยันตัวตน  
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ Email: kanjana@ctw.co.th หรือ nupun@
ctw.co.th โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันก�าหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565  
ในวันที่ 25 มีนาคม 2565(Record Date)  แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส�าหรับการเข้าใช้โปรแกรม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM) ของบริษัท ควิดแลบ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับ
การรับรองจากส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมแทนได้  
ทั้งนี้ รายละเอียดและข้อปฏิบัติส�าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ�ากัด (มหาชน)

(นางสาวกาญจนา  เอนกวศินชัย)
เลขานุการบริษัท

โดยค�าสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ CTW 011/2565
11  เมษายน 2565

เรื่อง    ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565
เรียน    ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ�ากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส�าหรบัดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
7. ข้อปฎิบัติส�าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนส�าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. การขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

  ด้วยคณะกรรมการบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ�ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้นัดเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565  
ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่  1.  รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 

   วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 และได้จัดท�ารายงาน 
การประชมุดงักล่าว รายละเอยีดปรากฎตามเอกสารส่ิงทีส่่งมาด้วยล�าดบัท่ี 1 ซึง่บรษัิทฯ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 
กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก�าหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ctw.co.th ตั้งแต่วันที่  
27 เมษายน  2564

   ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ดังกล่าว 
เนื่องจากเป็นบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับรองแล้ว

วาระที่  2.  รับทราบรายงานประจ�าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี 2564

   วตัถุประสงค์และเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯคณะกรรมการได้จัดท�ารายงานผลการด�าเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบปี  
2564 ดงัปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564  (แบบ 56-1 One Report) ตามสิง่ทีส่่งมาด้วยล�าดบัท่ี 2

   ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ และรายงาน 
ของคณะกรรมการที่เป็นสาระส�าคัญส�าหรับปี 2564 ที่ผ่านมา

วาระที่  3.  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ ส�าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

   วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดท�างบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฎใน 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล�าดบัที ่2  ซึง่ตรวจสอบและ 
รับรองโดย นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต เลขทะเบยีน 3930 และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
จึงขอน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้สามัญถือหุ้นประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

   ความเหน็คณะกรรมการ เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนมุตังิบดลุและงบก�าไรขาดทนุส�าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  
เนือ่งจากคณะกรรมการเหน็ว่างบการเงินนี ้ ผูส้อบบญัชขีองบริษัทฯ ได้ท�าการตรวจสอบ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบแล้ว

วาระที่  4.  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไรสุทธิส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564 

   วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 25 ของก�าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ   
ณ วนัส้ินรอบบญัชภีายหลังจากหกัส�ารองต่างๆ ตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการจะต้องเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูพิ้จารณาอนมุตัิ
ผลการด�าเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน 483.88 ล้านบาท แต่มีก�าไรสะสมที่ยัง 
ไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปี 2564 จ�านวน 247.50 ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให ้
ผูถ้อืหุน้ได้ ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที ่41 ทีก่�าหนดให้บรษัิทฯ  
จ่ายเงินปันผลจากเงินก�าไร 

   ความเหน็คณะกรรมการ เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนมุตักิารจัดสรรเงินก�าไรสทุธ ิส�าหรบัผลการด�าเนิน งานประจ�าปี 2564 และ 
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10  บาท รวมเป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 39.79 ล้านบาท โดยจะจ่ายจากก�าไรสะสมที่ 
ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือที่มีสิทธิในการรับเงิน 
ปันผล ณ วนัที ่25 มนีาคม 2565 (Record Date) และก�าหนดจ่ายเงนิปันผลในวันที ่20 พฤษภาคม 2565 ทัง้นีสิ้ทธใินการรับเงิน 
ปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565   

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงาน ปี 2563 – 2564 

รายละเอียด ปี 2564 (ปีที่น�าเสนอ) ปี 2563

1. ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (483.88) ล้านบาท 284.81 ล้านบาท 

2. ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 247.50 ล้านบาท 885.33 ล้านบาท

3. จ�านวนหุ้น 397,906,284 หุ้น 397,906,284 หุ้น

4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 0.10 บาท/หุ้น 0.45 บาท/หุ้น

5. รวมจ�านวนเงินที่จ่ายปันผล 39.79 ล้านบาท 179.06 ล้านบาท

6. อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับก�าไรสุทธิ N/A % 62.87 %

โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ พิจารณาเหน็ว่าอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

วาระที่  5.  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบ�าเหน็จให้แก่กรรมการและพนักงานประจ�าปี 2564

   วตัถุประสงค์และเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 43 ซึง่ก�าหนดให้ทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้พิจารณาจ่ายค่าบ�าเหนจ็ 
ตอบแทน หรือเงนิรางวลัพิเศษแก่กรรมการและพนกังานหรือลูกจ้างทกุปี ในอตัรารวมกนัไม่เกนิร้อยละ 3 ของยอดขาย โดยจัดสรรให้ 
แก่กรรมการ 1 ใน 3 ส่วน และให้แก่พนักงานหรือลูกจ้าง 2 ใน 3 ส่วน 
ทัง้นี ้หลักเกณฑ์และขัน้ตอนของการเสนอจ่ายค่าบ�าเหนจ็ตอบแทนให้แก่กรรมการ ดงัรายละเอยีดตามทีป่รากฏใน หวัข้อ “นโยบายการ 
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

   ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากผลการด�าเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด 19 (COVID-19) แต่เพ่ือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชพีของพนกังาน ตลอดจนเพ่ือเป็นขวัญและก�าลงัใจให้แก่พนกังาน 
ซึ่งตั้งใจปฏิบัติงานด้วยดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบ�าเหน็จ ส�าหรับปี 2564 ให้แก่  
พนักงานคนละเท่ากับเงินเดือนครึ่งเดือน และงดจ่ายเงินบ�าเหน็จให้แก่กรรมการ

วาระที่  6.  พิจารณาก�าหนดค่าเบี้ยประชุมส�าหรับกรรมการ ประจ�าปี 2565   

   วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมประจ�าปี 2565 ซึ่ง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ใน 
อุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม ส�าหรับกรรมการ 
ประจ�าปี 2565 เท่ากับปีก่อนโดยมีรายละเอียดค่าเบี้ยประชุมดังนี้ 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ส�าหรับปี 2564 – 2565 

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ปี 2565  (ปีที่น�าเสนอ) ปี 2564

ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง

1. คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธาน 50,000 50,000
- กรรมการอื่น 40,000 40,000

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) มผีลกระทบไปทัว่โลก และธรุกจิการขนส่งทางอากาศหยดุการให้บริการ ส่งผลให้ผู้ถอืหุน้อาจไม่ได้รับเอกสารแจ้งสิทธปิระโยชน์ เช่น หนงัสือ

เชิญประชุม เช็ค/ดราฟท์เงินปันผล และใบหุ้น ฯลฯ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างชาติ ที่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ   จดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อรับ OTP สมัครใช้บริการ 

Investor Portal ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (TSD) เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของท่าน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจ สามารถสมัครผ่าน URL 

Link:  https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ SETContactCenter : https://www.set.or.th/contactcenter

วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565
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เรื่อง		 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2565	ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน		 ผู้ถือหุ้นของบริษัท	จัสมิน	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	:	

	 1.	 ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564	ซึ่งประชุมเมื่อวันที	่26	เมษายน	2564

	 2.	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	พร้อมงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ในรูปแบบรหัสคิวอาร์	(QR	Code)

	 3.	 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่

	 4.	 ข้อบังคับบริษัทฯ	ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

	 5.	 แบบแจ้งการประชุม	และ	หนังสือมอบฉันทะ	(แบบ	ข.)

	 6.	 เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

	 7.	 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

	 8.	 คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเลคทรอนิคส์ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	  

	 	 ด้วยคณะกรรมการของ	บริษัท	จัสมิน	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	ในการประชุมครั้งที	่2/2565	เมื่อวันที	่24	กุมภาพันธ	์2565	ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	ในวันจันทร์ที่	

25	เมษายน	2565	เวลา	10.00	น.	โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)	ตามพระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์พ.ศ.	2563	และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	โดยมีระเบียบ 

วาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที ่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล	:	บริษัทฯ	ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2564	เมื่อวันที่	26	เมษายน	2564	ซึ่งบริษัทฯ	ได้จัดท�ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกระทรวงพาณิชย์	ภายใน

เวลาที่กฎหมายก�าหนด	รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	แล้ว	โดยมีส�าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	1

   ความเห็นคณะกรรมการ	:	เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564

   การลงมติ	:	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่ 2	 รับทราบรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ในรอบปี	2564

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล	:	รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ในรอบปี	2564	ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	2	และคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ	จึงขอน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

   ความเห็นคณะกรรมการ		:	เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ในรอบปี	2564		

   การลงมติ	:	ไม่ต้องลงมติ	เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที ่ 3	 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ�าป	ีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล	:	งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ�าปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของแบบ	56-1	One	Report	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	2	ได้ผ่านการตรวจสอบ 

จากผู้สอบบัญชี	ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ	และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว	จึงขอน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

   ความเห็นคณะกรรมการ	:	เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ�าปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

   การลงมติ	:	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4	 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายและเรื่องเงินปันผลประจ�าปี	2564	

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล	:	ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	38	ซึ่งก�าหนดให้	“บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา	

(ถ้ามี)	จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน”		และคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ	50	

ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการใน	แต่ละปี	

   ความเหน็คณะกรรมการ	:	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็ว่าสมควรทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัไิม่จัดสรรทนุส�ารองตามกฎหมาย	เนือ่งจาก	บรษิทัฯ	ได้จดัสรรทนุส�ารองตามกฎหมายครบตาม

จ�านวนขั้นต�่าที่กฎหมายก�าหนด	(ร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน)	แล้ว	จึงท�าให้ในปี	2564	ไม่ต้องมีการจัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมายอีก	โดย	ณ	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีทุนส�ารองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ�านวน	

485,444,784.80	บาท	(ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	เท่ากับ	4,296,408,035.50	บาท)	และงดการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	2564	จากผลประกอบการของบริษัทฯ	ในปี	2564	เพื่อส�ารองเงินส�าหรับการขยายการลงทุนและ

เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่ม

	 	 	 ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานของป	ี2564	และ	2563	

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 ปี 2563

ก�าไร	(ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี (บาท) 1,627,240,084 2,966,684,363

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งป	ี(บาท	:	หุ้น) - 0.25

-	เงินปันผลระหว่างกาล	ครั้งที่	1 - 0.05

-	เงินปันผลระหว่างกาล	ครั้งที่	2 - 0.20

-	เงินปันผลประจ�าปี	 - -

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งปี	(บาท) - 2,134,311,002.40

รวมเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลทั้งป	ี - 71.94%

   การลงมติ		:	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่ 5	 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�าปี	2565

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล	:	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	ซึ่งก�าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ	ทุกปี	โดยการพิจารณากลั่นกรอง

ของคณะกรรมการตรวจสอบและ	คณะกรรมการบริษัท	ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2565

	 	 	 1.	นายวัชรินทร์	ภัสรพงษ์กุล	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที	่6660	หรือ	(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ปี	2563-2564	รวม	2	ปี)

	 	 	 2.	นายศุภชัย	ปัญญาวัฒโน	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที	่3930	หรือ	(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ปี	2557-2561	รวม	5	ปี)

	 	 	 3.	นายณัฐวุฒิ	สันติเพ็ชร	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที	่5730	(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ปี	2562)

	 	 	 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได	้ให้บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส�านักงานท�าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ	แทน

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้	

    อนึ่ง	ผู้สอบบัญชีของบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	ดังกล่าวข้างต้น	เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง	และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ	เป็นอย่างดี	รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน	

	 	 	 ทัง้นี	้ผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ทีเ่สนอมานัน้ไม่มคีวามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุน้รายใหญ่	หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด	จงึมีความเป็นอสิระในการตรวจสอบ	และแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของ		บริษัทฯ	นอกจากนี้	ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดส�านักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ

	 	 	 พร้อมกันนี	้ คณะกรรมการบริษัท	 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�าปี	 2565	 เป็นจ�านวนไม่เกิน	 1,830,000	 บาท	 (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)	 ซึ่งเท่ากับค่า

ตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในป	ี2564	ที่ผ่านมา	

	 	 	 ส�าหรับค่าบริการอื่นๆ	ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ไม่มีการรับบริการอื่นจากส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

	 	 	 ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	ส�าหรับป	ี2564-2565

รายละเอียด ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564

1.	ค่าสอบบัญชี 1,830,000	บาท 1,830,000	บาท

2.	ค่าบริการอื่นๆ - -

รวมทั้งสิ้น 1,830,000 บาท 1,830,000 บาท

   ความเห็นคณะกรรมการ	:	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�าปี	2565	เป็นจ�านวนไม่เกิน	1,830,000	บาท	โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

   การลงมติ :	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่ 6	 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	:	 เพ่ือเป็นทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมส�าหรับการช�าระหนี้คงค้างที่ปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 และ/หรือบริษัทในกลุ่มมีอยู่กับสถาบันการเงิน	 (Refinance)	 และเพ่ือใช้ในการลงทุน	 

การขยายธุรกิจ		ตลอดจนเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่บริษัทฯ	และ/หรือบริษัทในกลุ่ม		บริษัทฯ	จึงมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู	้มูลค่ารวมไม่เกิน	8,000	ล้านบาท	โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	 :	 หุน้กูท้กุประเภท	ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ�ากดัเพียง	หุ้นกูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อืหรอืไม่ระบชุือ่ผูถ้อื		มปีระกนัหรือไม่มปีระกนั		มหีรอืไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู	้	มหีรอืไม่มวีนัก�าหนดไถ่ถอนหุน้กู	้ทัง้นีข้ึน้อยู ่

	 กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

วงเงิน	 :	 มูลค่ารวมของหุ้นกู้	 (ตามมูลค่าท่ีตราไว้)	 ที่เสนอขายในแต่ละคร้ังเมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัทฯ	 (ตามมูลค่าที่ตราไว้)	 ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท	 

	 ณ	ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจ�านวนไม่เกิน	8,000	ล้านบาท	หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นที่เทียบเท่าเงินบาทจ�านวนดังกล่าว		

				 	 โดยวงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือที่บริษัทฯ	 ได้ท�าการซื้อคืนจะน�ามานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ	 สามารถท�าการออกและเสนอขายได้อีก	 (Revolving	 Basis)	 

	 ภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

วัตถุประสงค์	 :	 ช�าระหนีค้งค้างทีปั่จจุบนับริษัทฯ	และ/หรอื	บรษัิทในกลุ่มมอียูก่บัสถาบนัการเงิน	(Refinance)		และเพ่ือใช้ในการลงทนุ		การขยายธุรกจิ		ตลอดจนเป็นเงินทนุหมนุเวยีนให้แก่บริษัทฯ	และ/ 

	 หรือบริษัทในกลุ่ม	รวมถึงให้บริษัทในกลุ่มกู้ยืมเพื่อน�าไปใช้ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น		

สกุลเงิน	 :	 เสนอขายในสกุลเงินบาท	และ/หรือ	ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน	โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย	 :	 ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

อายุของหุ้นกู้	 :	 ไม่เกนิ	10	ปี	นบัจากวันทีอ่อกหุน้กูใ้นแต่ละครัง้	ทัง้นี	้อยุภ่ายใต้ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	และ/หรือคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

การช�าระเงินต้น	 :	 ทยอยคืนเงินต้น	หรือช�าระงวดเดียวเมื่อครบก�าหนด

เงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�าหนด	 :	 บริษัทฯ	อาจก�าหนดให้มีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก�าหนดอายุของหุ้นกู	้	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก�าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

การเสนอขาย	 :	 บริษัทฯ	 สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว	 ทั้งหมดหรือบางส่วน	 	 ในประเทศ	 และ/หรือ	 ต่างประเทศ	 เป็นโครงการ	 และ/หรือ	 ในลักษณะ 

	 หมุนเวียน	(Revolving)	โดยท�าการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง	และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่	และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน	หรือบุคคลหรือ 

	 ผูล้งทนุใดๆ	ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุที	่ทจ.	17/2561	เรือ่งการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ีอ่อกใหม่	(รวม 

	 ทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่)	(“ประกาศที่	ทจ.17/2561”)	รวมถึงกฎหมาย	ระเบียบ	และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขาย 

	 หุ้นกู้ในครั้งนั้น		ทั้งนี้	บริษัทฯ	อาจออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจ�านวนวงเงิน	หรือหลายครั้งเป็นคราวๆ	ไป	และในชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได	้	และอาจออกและ 

	 เสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว		ตามความจ�าเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ	โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ

	 ในการนี	้คณะกรรมการบริษัท	ได้พจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตักิารมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร	หรอืบคุคลทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร	เป็นผูม้อี�านาจในการด�าเนนิ

การใดๆ	อันจ�าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ	ดังต่อไปนี้	

	 (ก)		 การก�าหนดข้อก�าหนดและเงือ่นไข	รวมถงึรายละเอียดต่างๆ	อนัจ�าเป็นและเก่ียวเนือ่งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละคร้ัง	เช่น	การก�าหนดชือ่เฉพาะของหุน้กู	้จ�านวนหน่วยหุ้นกูท้ีอ่อกและเสนอขายในแต่ละคร้ัง	ประเภท

หุ้นกู้	หลักประกัน	(ถ้ามี)	ราคาเสนอขายต่อหน่วย	อายุหุ้นกู้	วันครบก�าหนดไถ่ถอน	สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย	วิธีการช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย	วิธีการจัดสรร	รายละเอียด

การเสนอขาย	เป็นต้น		

	 (ข)	 การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน		ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย	นายทะเบียนหุ้นกู้	ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู	้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู	้(ทรัสตี)	สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและ

เสนอขายหุ้นกู	้ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	หรือในกรณีอื่นใดตามที่บริษัท	เห็นสมควร

	 (ค)	 การเข้าเจรจา	ตกลง	ลงนาม	แก้ไข	ในสัญญา	หรือเอกสารต่างๆ	หรือการอื่นใด	ที่จ�าเป็น	และเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้	รวมถึงการขออนุมัติและ/หรือความเห็นชอบจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อขอแก้ไขหรือ

ผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือเอกสารใดๆ	 เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท	 การติดต่อ	 ให้ข้อมูล	 และยื่นเอกสารหลักฐานกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 สมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	หรือหน่วยงานหรือบุคคลใดๆ	ที่เกี่ยวข้องหรือจ�าเป็นกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้	รวมถึงการจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาด

รองอื่นๆ	และมีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ	ที่เกี่ยวข้องหรือจ�าเป็นกับหน่วยงานหรือบุคคลใดๆ	ส�าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	

	 (ง)		 การแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลใดๆ	เป็นผู้รับมอบอ�านาจ	ผู้แทน	หรือตัวแทนของตนเพื่อกระท�าการต่างๆ	ตามข้อ	(ก)	–	(ค)	ข้างต้น	

   ความเห็นคณะกรรมการ	:	เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ	มูลค่ารวมไม่เกิน	8,000	ล้านบาท	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร	และ/หรือบุคคล

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร	เป็นผู้มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ	อันจ�าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ	ตามรายละเอียดข้างต้น	

	 	 	 การลงมต	ิ:	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 7	 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระส�าหรับปี	2565	

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล	:	ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	14	ก�าหนดให	้“ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง	1	ใน	3	เป็นอัตรา	โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก

ต�าแหน่งก่อน	ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น	3	ส่วนได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน	1	 ใน	3	กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้”	ปัจจุบันบริษัทฯ	 

มีกรรมการทั้งสิ้น	9	ท่าน	จาก	10	อัตรา	(บริษัทฯ	อยู่ระหว่างสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนอัตราของ	ดร.	โยธิน	อนาวิล	ที่ว่างลง)	และกรรมการที่ต้องออก

ตามวาระในครั้งนี้ม	ี3	อัตรา	(ท่าน)	ได้แก่

	 	 	 1.	ดร.	วิชิต	 แย้มบุญเรือง		 	 กรรมการอิสระ

	 	 	 2.	นายสุพจน์	 สัญญพิสิทธิ์กุล	 	 กรรมการ

	 	 	 3.	ดร.	รณชิต		 มหัทธนะพฤทธิ์	 	 กรรมการอิสระ

	 	 	 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา	(โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย)	ได้ด�าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พจิารณากลั่นกรอง	อย่างรอบคอบ	ถึงความเหมาะสมตามองค์ประกอบของ

คณะกรรมการบริษัท	ทั้งในด้านคุณสมบัติ	ความรู้ความสามารถ	ประสบการณ์	และความเชี่ยวชาญ	เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา	ได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง	3	ท่าน	

กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง	โดยรายชื่อกรรมการทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	

   ความเห็นคณะกรรมการ	:	คณะกรรมการบริษัท	(โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย)	ได้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี	้อย่างรอบคอบ	ตามความเห็นของคณะกรรมการก�าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว	 เห็นว่าสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง	 เนื่องจากกรรมการทั้ง	 3	 ท่าน	 เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม	 

มีความรู	้ ความสามารถ	 และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ส�าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น	 เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความ

เห็นได้อย่างเป็นอิสระ	และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 ในป	ี2565	บริษัทฯ	มีกรรมการอิสระซึ่งด�ารงต�าแหน่งเกินกว่า	9	ปี	คือ	ดร.	วิชิต	แย้มบุญเรือง	ซี่งเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ	ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน		

อีกทั้งยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	กอปรด้วยความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ	ให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

อิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง		ทั้งนี	้บริษัทฯ	อยู่ระหว่างด�าเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เพื่อพิจารณาเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	(ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบ

ก�าหนดออกตามวาระ	และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม	่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	3)

   การลงมติ	:	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	และเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ	13

 

วาระที่ 8	 พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี	2565

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล	:	ในปี	2564	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนตามต�าแหน่ง	และค่าบ�าเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ประจ�าป	ี2564	เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	15	ล้านบาท	

   ความเหน็คณะกรรมการ	:	คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบรษัิทฯ	ได้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ	และคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ	ของบรษิทัฯ	อย่างรอบคอบ	โดยเปรยีบเทียบอ้างองิจากอตุสาหกรรม

ประเภทเดียวกัน	 รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ	 และการเติบโตทางผลก�าไรของบริษัทฯ	 รวมท้ังภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว	 เห็นสมควรก�าหนดค่าตอบแทนตามต�าแหน่ง	 และค่าบ�าเหน็จของ 

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ส�าหรับปี	2565	เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	15	ล้านบาท	ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในป	ี2564	ที่ผ่านมา

	 	 	 ตารางแสดงโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการส�าหรับปีที่เสนอเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)

ปี 2565 ปี 2564

ประธานคณะกรรมการ 80,000 80,000

กรรมการอิสระ 50,000 50,000

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 35,000

กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000

ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา	 20,000 20,000

กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 10,000 10,000

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 20,000 20,000

กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 10,000

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 30,000	 30,000	

ค่าบ�าเหน็จของกรรมการบริษัท ü ü

ค่าตอบแทนอื่นๆ*

ü ü

   หมายเหตุ		:	*	ค่าสิทธิประโยชน์อื่นๆ	ได้แก่	สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน	(IPD)	สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	(OPD)	ค่าสมัครสมาชิกกอล์ฟ/สมาชิกกีฬา	และสมาชิกโรงแรมต่างๆ

	 	 	 คณะกรรมการบริษัท	เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทน	ค่าบ�าเหน็จและค่าตอบแทนในส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆ	ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ประจ�าปี	2565	เป็นจ�านวน

เงินไม่เกิน	15	ล้านบาท	

   การลงมติ	:	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล	:	 ตามมาตรา	105	วรรค	2	ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	(แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	2544)	ก�าหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนหุ้น 

ที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด	จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้

	 	 	 บริษัทฯ	เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ	นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

	 บริษัทฯ	ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2565	(Record	Date)	ในวันพฤหัสบดีที	่10	มีนาคม	2565

	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	บริษัทฯ	จะใช้การลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส	์ของ	บริษัท	ดิจิทัล	แอคเซส	แพลตฟอร์ม	จ�ากัด	(DAP)	โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)	สามารถลงทะเบียน	(Pre-registration)	ผ่านลิงค์	

	 https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=Do8eWJS2o265GctE24M3AiwGEhFg1R0Y5hctwu8%2bojtU1ygDrQ4avA%3d%3d	ได้ตั้งแต่วันที่	10	เมษายน	2565	จนถึงเวลา	9.00	น.	ของวันที่	25	

เมษายน	2565	ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องด�าเนินการดังนี้

1.	 การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

	 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	สามารถลงทะเบียน	(e-Registration)	ผ่านลิงค์	

 https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=Do8eWJS2o265GctE24M3AiwGEhFg1R0Y5hctwu8%2bojtU1ygDrQ4avA%3d%3d 

	 และสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบการประชุมอิเลคทรอนิคส	์ได้จากคู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเลคทรอนิคส์ได้ที	่https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html	หรือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	8	

2.	 การเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

		 ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะแต่งตัง้ผู้รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์	กรณุาแต่งตัง้บคุคลอืน่เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์	สามารถลงทะเบยีน	(e-Registration)	ผ่านลงิค์	

 https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=Do8eWJS2o265GctE24M3AiwGEhFg1R0Y5hctwu8%2bojtU1ygDrQ4avA%3d%3d	 และเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งบริษัทฯ	 ได้แนบไว้ในสิ่งที่ส่งมา 

	 ด้วย	5	หนังสือมอบฉันทะแบบ	ข.	(ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ	ก	แบบ	ข	และแบบ	ค	จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.jasmine.com	ซึ่งแบบ	ค.	ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ	และ 

	 แต่งตั้งให้	Custodian	ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)	โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น	

 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

	 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ	เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได	้โดยบริษัทฯ	ได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	7	และกรุณาจัดส่ง 

	 หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารและหลักฐานฯ	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	6	มายังบริษัทฯ	ทางไปรษณีย	์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้	โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ	ภายในวันที่	20	เมษายน	2565	เวลา	17.00	น.

	 	 บริษัท	จัสมิน	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ฝ่ายก�ากับและดูแลกฎระเบียบ	เลขที่	200	ชั้น	29	

	 	 ถ.แจ้งวัฒนะ	ต.ปากเกร็ด	อ.ปากเกร็ด	จ.	นนทบุรี	11120

 

	 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว	

 

	 	 ขอแสดงความนับถือ

	 	 บริษัท	จัสมิน	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 (นายสุพจน์	สัญญพิสิทธิ์กุล)	 	 (นายยอดชาย	อัศวธงชัย)	

	 กรรมการ	 	 กรรมการ	

วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565
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วันที่	16	มีนาคม	2565

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นบริษัท	ครั้งที	่1/2565
เรียน	 ผู้ถือหุ้นบริษัท	ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์	จำากัด	(มหาชน)

ส่ิงที่ส่งมาด้วย	 1.	 สำาเนารายงานการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่	 1/2564	 ในรูปแบบรหัส 
คิวอาร	์(QR	Code)

2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	 และรายงานประจำาปี	 2564	 (แบบ	 56-1
One	Report)	ในรูปแบบรหัสคิวอาร์	(QR	Code)	และแบบฟอร์มลงทะเบียน
(กรุณานำามาในวันประชุม)

3. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งตามวาระและที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้า
ดำ�รงตำ�แหน่ง

4. หนังสือมอบฉันทะ
5. คำาร้องขอแบบแสดงรายการขอ้มลูประจำาป	ีและรายงานประจำาป	ี2564	(แบบ	56-1

One	Report)
6. แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัท
7. แนวทางปฎิบัติตนสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุมกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

2019	(COVID-19)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท	ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์	จำากัด	(มหาชน)	พิจารณาแล้วเห็นสมควร
ให้เชิญประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นบริษทั	ครั้งที	่1/2565	ณ	ห้องประชุมบริษทั	ชั้น15	อาคารรีเจน้ท์	 
เฮา้ส์	เลขที	่183	ถนนราชดำาร	ิแขวงลมุพิน	ีเขตปทมุวนั	กรงุเทพมหานคร	10330	ในวนัที	่28	เมษายน	
2565	เวลา	14.00	น.โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
คำาชี้แจง	 -
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรมีวาระนี้เผื่อประธานที่ประชุมมีเรื่องแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่  
28 เมษายน 2564
คำาชี้แจง	บริษัทได้จัดประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2564	เมื่อวันที่	28	เมษายน	 
2564	 และได้จัดทำารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 
กระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่กฎหมายกำาหนด
สำาเนารายงานการประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร	์(QR	Code)
ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญ 
ประจำาปีผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2564	เมื่อวันที่	28	เมษายน	2564

วาระที่ 3  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
คำาชี้แจง	 รายงานผลการดำาเนินงานและสรุปข้อมูลทางการเงินในปี	 2564	 ได้ปรากฏ 
อยู่ในรายงานประจำาปี	 2564	 (แบบ	 56-1	 One	 Report)	 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์	 
(QR	Code)
ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำาเนินงาน 
ประจำาปี	2564	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564

วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบการเงินสำาหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2564
คำาชี้แจง	 งบการเงิน	 สำาหรับปีบัญชี	 2564	สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 และสรุป 
ข้อมูลทางการเงิน	 ตามรายงานประจำาปี	 2564	 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์	 (QR	 Code)	 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	และรายงานประจำาปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	 
ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเง่ือนไข	 และผ่านการพิจารณาของ 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว	 มีความสมบูรณ์และถูกต้อง 
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำาหรับรอบปีบัญชี	 
2564	สิ้นสุด	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2564	ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ	 
คณะกรรมการตรวจสอบ	และรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย และการจ่าย 
เงินปันผล
คำาชี้แจง	 บริษัทมีกำาไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 สำาหรับปี	 
2564	 จำานวน	 9,285,968	 บาท	 และกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำานวน	 
14,694,722	 บาท	 คิดเป็นกำาไรต่อหุ้น	 0.53	 บาท	 และ	 0.83	 บาท	 ตามลำาดับ 

อย่างไรก็ตามบริษัทมีผลขาดทุนสะสม	บริษัทเสนองดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจัดสรรเงินกำาไรเพื่อเป็น 
ทุนสำารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล	เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม	

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่
คำาชี้แจง	 ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำาหนดให้ในแต่ละปี	 กรรมการต้องพ้น 
จากตำาแหน่ง	จำานวน	1	ใน	3	และกรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่ง	อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ 
ได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี	้ กรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน	 
3	 ท่าน	 คือ	 นางสาวไวฮุย	 ลี	 นายหวยซิน	 ล	ี และนายสรรเสริญ	 นิลรัตน์	 ซึ่งทาง 
คณะกรรมการมีความเห็นว่า	 กรรมการทั้ง	 3	 ท่าน	 สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำารง 
ตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง	 เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบตามที่บริษัทกำาหนด	 
มีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ	มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็น 
ประโยชน์	 ต่อการดำาเนินงานของบริษัทมีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	 
และเป็นผู้มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	 และไม่มีลักษณะ 
ตอ้งหา้มตามหลักเกณฑ	์ของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยฯ์	 
ประวัติของกรรมการทั้ง	3	ท่าน	ปรากฏในเอกสารแนบ	3	จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น 
มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่ง	 ตามวาระจำานวน	 3	 ท่าน	 คือ	 คือ	 
นางสาวไวฮุย	ลี	นายหวยซิน	ล	ีและนายสรรเสริญ	นิลรัตน์	กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่ง 
กรรมการอีกวาระในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเลือกทีละตำาแหน่ง
ความเห็นคณะกรรมการ	กรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน	3	ท่าน	คือ	 
นางสาวไวฮุย	ลี	นายหวยซิน	ล	ีและนายสรรเสริญ	นิลรัตน์	เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น 
มมีตแิตง่ตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากตำาแหนง่ตามวาระจำานวน	3	ทา่น	คอื	นางสาวไวฮยุ	ล	ี 
นายหวยซิน	ลี	 และนายสรรเสริญ	นิลรัตน์	 กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระ	 
และให้ดำารงตำาแหน่งต่างๆ	ตามเดิม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ
คำาชี้แจง	 เสนอกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้	 ประธานกรรมการ	 150,000	 บาท 
ต่อเดือน	 ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ	 40,000	 บาทต่อปี	 บวกเบี้ยประชุมคร้ังละ	 
15,000	 บาท	 (ตามที่มาประชุมจริง)	 กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบดังนี้	 
ประธานกรรมการตรวจสอบ	90,000	บาท	และกรรมการตรวจสอบ	70,000	บาทต่อปี	 
บวกเบี้ยประชุมครั้งละ	 15,000	บาท	 (ตามที่มาประชุมจริง)	 และ	 กำาหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ได้แก่	 ประธานคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ครั้งละ	10,000	บาท	คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน	เบี้ยประชุมครั้งละ	7,500	บาท	(ตามที่มาประชุมจริง)
ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่า 
ตอบแทนกรรมการดังนี้	 ประธานกรรมการ	 150,000	 บาทต่อเดือน	 ค่าตอบแทน 
กรรมการท่านละ	 40,000	 บาทต่อปี	 บวกเบี้ยประชุมครั้งละ	 15,000	 บาท	 (ตามที่ 
มาประชมุจริง)	กำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	ไดแ้ก	่ประธานกรรมการตรวจสอบ	 
90,000	 บาท	 และ	 กรรมการตรวจสอบ	 70,000	 บาทต่อปี	 บวกเบี้ยประชุมคร้ังละ	 
15,000	 บาท	 (ตามที่มาประชุมจริง)	 และกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน	 ได้แก่	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 
เบี้ยประชุม	 ครั้งละ	 10,000	 บาท	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 
เบี้ยประชุมครั้งละ	7,500	บาท	(ตามที่มาประชุมจริง)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชีประจำาปี 2565
คำาชี้แจง	 คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ	 เห็นว่า	 บริษัท	 
บัญชีกิจ	 จำากัด	 มีคุณสมบัติตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด	 ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทร่วม	 
ผู้บริหาร	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จึงเสนอให้แต่งตั้งบริษัท	บัญชีกิจ	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชี 
ของบริษัทฯประจำาปี	2565	และกำาหนดค่าสอบบัญช	ี1,500,000	บาท	
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง	นายพรชัย	 
กิตติปัญญางาม	 ทะเบียนเลขที่	 2778	 นางสุวนีย์	 กิตติปัญญางาม	 ผู้สอบบัญชีรับ 
อนญุาตเลขที	่2899	และนายธนากร	ฝกัใฝผ่ล	ทะเบยีนเลขที	่4879	แหง่บริษัท	บญัชกิีจ	 
จำากดั	เปน็ผูส้อบบญัชขีองบริษัทประจำาป	ี2565	และกำาหนดคา่สอบบญัช	ี1,500,000	บาท 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัท	ขอเรยีนเชิญทา่นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวนั	เวลา	และสถานทีด่งักล่าวโดยพร้อม
เพรียงกนั	หากทา่นไมส่ามารถเขา้ประชมุไดด้ว้ยตนเอง	บรษิทัขอใหท้า่นรักษาสิทธขิองทา่นโดยการมอบ
ฉนัทะใหบ้คุคลอืน่หรอืกรรมการอสิระเขา้ร่วมประชมุแทน	ตามแบบหนงัสอืมอบฉันทะตามเอกสารแนบ	4 

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีรศิลป	์ศุภผลศิริ)
ประธานกรรมการ

15th Fl. Regent House Bldg., 183 Rajdamri Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand. 
Tel.: + 66 (0) 2253-5232-3     Fax: + 66 (0) 2070-0733 
email: info@foodanddrinks.co.th 

ºÃÔÉÑ· ¿Ùé´áÍ¹´ì´ÃÔê§Êì ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 
Food and Drinks Public Company Limited 

วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565



ที่ TPOLY-SC002/2565 (1)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3	มีนาคม	2565

เรื่อง   หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565

เรียน		 	 ท่านผู้ถือหุ้นบริษัทไทยโพลีคอนส์จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 	 ด้วยคณะกรรมการของ	บรษิทั	ไทยโพลคีอนส์จ�ากดั	(มหาชน)	ได้มมีติในการประชมุคณะกรรมการบริษัท	ครัง้ที	่1/2565	ซึง่ประชมุเมือ่วนัที	่23	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2565	ให้จดัประชุมสามญั 

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	ในวันที่	21	เมษายน	พ.ศ.	2565	เวลา	13.00	น.	โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(e-AGM)	ณ	บริษัท	ไทยโพลีคอนส์	จ�ากัด	(มหาชน)	เลขที่	2,4	 

ซอยประเสริฐมนูกิจ	29	แยก	8	ถนนประเสริฐมนูกิจ	แขวงจรเข้บัวเขตลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	10230	เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ถ้ามี)

วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 

	 	 	 	 	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2564	 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่	 22	 เมษายน	 2564	 โดยมีส�าเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงและได้จัดส่งให้ 

	 	 	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายใน	14	วันนับแต่วันประชุมฯ	ตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว	

วาระที่ 3  พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 

	 	 	 	 	 บริษัทได้จัดท�ารายงานเกี่ยวกับผลการด�าเนินการของบริษัทในรอบปี	 2564	 สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น	 ในรูปของ	 

	 	 	 	 	 QR-Code	พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับย่อในครั้งนี้แล้ว

วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

	 	 	 	 	 บริษัทฯได้จัดท�างบการเงินรวมของบริษัทส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ�าปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว	

วาระที่ 5  พิจารณางดจ่ายปันผล 

	 	 	 	 	 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล	ส�าหรับผลการด�าเนินงานงวดปี	2564	

วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

	 	 	 	 	 ส�าหรับในปีนี้	มีกรรมการที่ครบวาระออกจากต�าแหน่งจ�านวน	3	ท่านได้แก่	1)	นายพรเทพ	เศวตวรรณกุล	2)	นายเชิดศักดิ์	วัฒนวิจิตรกุล	3)	นายจักรกฤษณ	พงษ์ประเสริฐ

วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2565 

	 	 	 	 	 เสนอทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้พิจารณาและอนมุตักิารก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี	2565	โดยไม่มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ใดนอกเหนอืจากทีก่�าหนดไว้เป็นวงเงินทัง้ส้ินไม่เกนิ	 

	 	 	 	 	 6,000,000	บาทต่อปีและเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2565 

	 	 	 	 	 เสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายเดมิ	แห่งบริษทั	สอบบญัช	ีด	ีไอ	เอ	อินเตอร์เนช่ันแนล	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษัทส�าหรบัปี	2565	และก�าหนดค่าสอบบัญชี 

	 	 	 	 	 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	3,340,000	บาท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

	 	 	 	 	 จึงเรียนมาเพ่ือขอเชญิท่านผูถ้อืหุน้เข้าร่วมประชมุโดยผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ตามวนัเวลาดงักล่าว	ผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงค์ทีจ่ะแต่งตัง้บคุคลอืน่มาเข้าร่วมประชมุ	และออกเสยีงแทนตนใน

การประชุมครั้งนี้	โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ	และยื่นต่อบริษัทก่อนการเข้าร่วมประชุม	โดยบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผ่านระบบ	(e-Register)	ตั้งแต่วันที	่11	เมษายน	2565	

เป็นต้นไปและได้ก�าหนดให้วันที่	11	มีนาคม	2565	เป็นวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565

	 	 	 	 	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท	ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ	เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

	 	 ขอแสดงความนับถือ

	 	 (นายปฐมพล	สาวทรัพย์)

	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 	 โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
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	 	 	 -	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	8	คน	ๆ	ละ	400,000	บาท	ต่อ	ปี

	 	 	 -	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

    	ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	บาท	ต่อ	เดือน

    	กรรมการตรวจสอบ	2	คน	ๆ	ละ	20,000	บาท	ต่อ	เดือน

	 	 	 -	ค่าตอบแทนอี่น	–	ไม่มี

   องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัทมีค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการบริษัท	และค่าตอบแทนรายเดือนตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 

	 	 	 ของคณะกรรมการตรวจสอบ	 บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น	 เช่น	 ค่าเบี้ยประชุม	 โบนัส	 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	 รถประจ�าต�าแหน่ง	 และอื่น	 ๆ	 

	 	 	 แก่คณะกรรมการบริษัท	และคณะอนุกรรมการอื่นทุกคณะ

   ความเห็นคณะกรรมการ	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 เห็นสมควร 

	 	 	 เสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตักิ�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2565	ส�าหรับกรรมการ	8	ท่านๆ	ละ	400,000	บาทต่อปี	 

	 	 	 และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	 3ท่าน	 รวม	 80,000	 บาทต่อเดือน	 	 ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่างๆ	 แล้ว	 

	 	 	 และเป็นค่าตอบแทนอตัราเดยีวกบัค่าตอบแทน	ประจ�าปี	2564	และเป็นค่าตอบแทนทีอ่ยูใ่นเกณฑ์เหมาะสมทีจ่ะด�ารงไว้ซ่ึงกรรมการทีม่คีณุสมบตั ิ

	 	 	 ที่บริษัทต้องการ

รายการ ปี	2564 ปี	2565 หน่วย

1)	ค่าตอบแทนกรรมการ	ท่านละ 400,000 400,000 บาท	ต่อ	ปี

ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 40,000 บาท	ต่อ	เดือน

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	2	ท่าน	ๆ	ละ 20,000 20,000 บาท	ต่อ	เดือน

ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอื่น ไม่มี ไม่มี -

2)	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ไม่มี ไม่มี -

3)	ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี ไม่มี -

   นโยบายและหลกัเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทน		บรษิทัมนีโยบายจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	ที่เหมะสมตามปรมิาณงาน 

	 	 	 ทีเ่พ่ิมขึน้	โดยเปรียบเทยีบกบัข้อมลูอตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนั	หรอืรายงานข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

	 	 	 บรษัิทไทย	หรอืเท่ากบัค่าตอบแทนในปีทีผ่่านมา	และเป็นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัปริมาณงาน	ความรู	้ความสามารถทีจ่ะด�ารงไว้ซึง่กรรมการ 

	 	 	 ที่บริษัทต้องการ	เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี	และเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม	สอดคล้องกับภาระหน้าที่ 

	 	 	 ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2565

   วัตถุประสงค์และเหตุผล	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 และค่าสอบบัญชี	 

	 	 	 ประจ�าปี	 2565	 โดยเสนอผู้สอบบัญชี	 5	 ราย	 คือ	 1)	 นายประดิษฐ	 รอดลอยทุกข์	 2)	 นางสาวนงราม	 เลาหอารีดิลก	 3)	 นางพรทิพย์	 

	 	 	 เลิศทะนงศักดิ	์4)	นางสาวสุนันทา	ค�าสุข	และ	5)	นางสาวชมาภรณ์	รอดลอยทุกข	์แห่งส�านักงาน	เอเอสที	มาสเตอร์	ทั้งนี้	 เพื่อส�ารอง 

	 	 	 เผื่อรายใดรายหนึ่งไม่สามารถท�าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีได้

	 	 	 ผูส้อบบญัชขีองส�านกังาน	เอเอสท	ีมาสเตอร์	เป็นผูส้อบบญัชเีดมิของบริษัท	และบรษิทัย่อย	เนือ่งจากมมีาตรฐานการท�างานทีด่	ีมคีวามเช่ียวชาญ 

	 	 	 ในการสอบบัญชี	 รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา	 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน	 และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท 

	 	 	 จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า	ส�านักงาน	เอเอสที	มาสเตอร์	มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

   ความเหน็คณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเหน็สมควรให้เสนอทีป่ระชมุสามญั 

	 	 	 ประจ�าปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท	และก�าหนดค่าสอบบัญชี	ประจ�าปี	2565	ดังนี้

   1) นายประดิษฐ			 รอดลอยทุกข์		 ผู้สอบบัญชีเลขที่			0218

   2)	น.ส.นงราม		 	 เลาหอารีดิลก		 ผู้สอบบัญชีเลขที่			4334

   3)	นางพรทิพย์	 	 เลิศทนงศักดิ์		 ผู้สอบบัญชีเลขที่			7633

   4)	นางสาวสุนันทา		 ค�าสุข	 	 	 ผู้สอบบัญชีเลขที่			8207

   5)	น.ส.ชมาภรณ์		 รอดลอยทุกข์		 ผู้สอบบัญชีเลขที่			9211

	 	 	 ในนามบริษัท	เอเอสท	ีมาสเตอร์	จ�ากัด	คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท	ประจ�าปี	2565	และอนุมัติ

ค่าสอบบัญชีประจ�าปี	2565	เป็นเงิน	900,000	บาท

รายการ ปี	2564 ปี	2565

ค่าสอบบัญชี 900,000	บาท 950,000	บาท

ค่าบริการอื่น ไม่มี ไม่มี

   ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 	 	 1.	ผู้สอบบัญชีแห่งส�านักงาน	เอเอสที	มาสเตอร์	ไม่มีความสัมพันธ์ใด	ๆ	กับบริษัท	ทั้งทางตรง	และทางอ้อม

    	ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

    	ไม่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท	

     	ผู้สอบบัญชีแห่งส�านักงาน	เอเอสที	มาสเตอร์	เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ	บจก.	ซิโน-ไทย	ฟรีซแอนด์ดรายประจ�าปี	2564	(บริษัทย่อย	 

	 	 	 ที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่า	50%	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

	 	 	 2.	นายประดิษฐ	รอดลอยทุกข์	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา	2	ปี	คือ	ปี	2558-2559	น.ส.	นงราม	เลาหอารีดิลก	เป็นผู้สอบบัญช ี

	 	 	 	 ของบริษัทมาเป็นเวลา	 3	ปี	คือ	ปี	 2560-2562	และ	น.ส.	 ชมาภรณ์	 รอดลอยทุกข์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา	 3	ปี	คือ	 

	 	 	 	 ปี	2560-2562	น.ส.	ชมาภรณ์	รอดลอยทุกข์	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา	2	ปี	คือปี	2563	-	2564

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

	 	 	 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจ�าปี	 2565	 ตามวัน	 และเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น	 โดยจะจัดการประชุม 

ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)	เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น	ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ	พระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	

พ.ศ.	2563	กฎหมายและกฎระเบียบอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งบริษัทฯ	จะเปิดให้ลงทะเบียนส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	 2565ได้ตั้งแต่วันที่	 18–	26เมษายน	2565บริษัทฯ	ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น	และ/หรือ	 

หรือผูร้บัมอบฉนัทะ	กรณุาศกึษาเง่ือนไข	และวิธกีารลงทะเบยีน	และจัดเตรียมเอกสารยนืยนัตวัตน	ตลอดจนศกึษาวิธกีารออกเสียงลงคะแนนและขัน้ตอน

การเข้าประชุม	ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ	6

	 	 	 ในกรณทีีม่กีารมอบฉนัทะ	ขอใหท่้านผู้ถอืหุน้	และ/หรอืผูรั้บมอบฉนัทะจัดส่งเอกสารยนืยนัตวัตน	พร้อมกับหนงัสือมอบฉนัทะดงัรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารแนบ	5	มาที่เลขานุการบริษัท	E-mail:	cg@cmfrozen.com	หรือส�านักงานใหญ่ของบริษัท	149/34	ซอยแองโกลพลาซ่า	ถนนสุรวงค์	

แขวงสุริยวงศ์	เขตบางรกั	กรงุเทพฯ	10500	ภายในวันที2่0เมษายน	2565	เมือ่บริษัทฯ	ได้ตรวจสอบรายชือ่ผูถ้อืหุน้ตามรายชือ่	ณ	วันก�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้	 

เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	(Record	Date)	แล้วบริษัทฯ	จะส่งชื่อผู้ใช้(Username)	และรหัสผ่าน	(Password)	ไปยังอีเมล์ที่ผู้ถือหุ้น	และ/หรือ

ผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 (E-AGM)	 

ต่อไป

	 	 	 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ	เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้	โดยรายละเอียด

ของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ	4โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม	พร้อมติดอากรแสตมป์	20	บาท	และเอกสารประกอบ

การมอบฉันทะ	ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ	5	มาที่เลขานุการบริษัท	E-mail:	cg@cmfrozen.com	หรือส�านักงานใหญ่ของบริษัท	149/34	

ซอยแองโกลพลาซ่า	ถนนสุรวงค์	แขวงสุริยวงศ์	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	ภายในวันที่	20	เมษายน	2565

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (นายประยูร		พลพิพัฒนพงศ์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	25	มีนาคม	พ.ศ.	2565

เรื่อง		 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565

เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น

	 	 ตามทีบ่ริษัท	เชยีงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์	จ�ากดั	(มหาชน)	(“บรษิทั”)	ได้มกีารประชมุคณะกรรมการบริษัทคร้ังที	่1/2565	เมือ่วนัที	่23กมุภาพันธ์	2565	

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	ในวันพุธที่	27เมษายน	2565	เวลา	10.00	น.	โดยจะจัดการประชุมผู้ถือ

หุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์(E-AGM)	ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ	พระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2563	กฎหมายและกฎ

ระเบียบอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564

   วัตถุประสงค์และเหตุผล	บริษัทได้จัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2564	ประชุมเมื่อวันที	่28	เมษายน	2564	แล้วเสร็จ 

	 	 	 ภายใน	14	วนันบัแต่วนัประชุม	โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณชิย์ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด	พร้อมทัง้ 

	 	 	 เผยแพร่ทางเว็บไซต์	www.cmfrozen.com	ของบริษัทแล้ว

   ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2564	 ซึ่ง 

	 	 	 คณะกรรมการเหน็ว่าได้มกีารบนัทกึรายงานไว้อย่างถกูต้องให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รับรอง	และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชมุพร้อมกบัหนงัสือ 

	 	 	 นัดประชุมและเอกสารต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2565	 ทางเว็บไซต์ของบริษัท	 ตั้งแต่วันที่	 25	 มีนาคม2565	 

	 	 	 โดยมีรายละเอียดส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564	(ตามเอกสารแนบ	1)

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

   วัตถุประสงค์และเหตุผล	รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัท	ในรอบปี	2564	ปรากฏในรายงานประจ�าปี	2564	(QR	CODE)	ที่ได้จัดส่งมา 

	 	 	 พร้อมกับเอกสารนี้		

   ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบป	ี2564

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

   วตัถปุระสงค์และเหตผุล	เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท	และพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั	ทีก่�าหนดให้บรษัิทต้องจัดท�างบการเงนิ 

	 	 	 ประจ�าปี	สิ้นสุด	ณ	รอบปีบัญช	ีและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

   ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี	 สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 

	 	 	 ทีผ่่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท	โดยผูส้อบบัญชีแห่งส�านกังาน	เอเอสท	ีมาสเตอร์	ได้แสดงความเหน็ 

	 	 	 อย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว	ผลการด�าเนินงานของบริษัท	ในรอบปี	2564	ที่ผ่านมา	มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ งบการเงินรวม หน่วย

สินทรัพย์ 1,664,832,974 บาท

หนี้สิน 346,000,894 บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,318,832,080 บาท

อัตราส่วนหนี้สิน	ต่อ	ส่วนของผู้ถือหุ้น 0.26 เท่า

รายได้จากการขาย 1,055,588,761 บาท

ก�าไร(ขาดทุน)	ส�าหรับปี (80,884,380) บาท

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	ต่อ	ยอดขาย (7.66) %

ก�าไร(ขาดทุน)	ต่อหุ้น (0.173) บาท	ต่อ	หุ้น

วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรก�าไรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564

   วัตถุประสงค์และเหตุผล	บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	ของก�าไรสุทธิ	เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะขยาย 

	 	 	 การลงทนุ	กจ็ะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน	ในปี	2564	งบการเงินของบรษัิท	มีผลขาดทนุส�าหรบัปี	จ�านวน	80.88	ล้านบาท	 

	 	 	 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา	ดังนี้

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หน่วย

ก�าไรส�าหรับปี 97,481,607 34,764,802 1,148,281 บาท

จ�านวนหุ้น 381,145,725 381,145,725 381,145,725 หุ้น

ก�าไรต่อหุ้น 0.26 0.09 0.003 บาท	ต่อ	หุ้น

เงินปันผล 0.21 0.06 งดจ่ายปันผล บาท	ต่อ	หุ้น

เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 80,040,602.25 22,868,743.50 งดจ่ายปันผล บาท

อัตราการจ่ายเงินปันผล 82.11 65.78 งดจ่ายปันผล %

   ความเหน็คณะกรรมการ	เสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2565	เพือ่พิจารณาอนมุตักิารงดจ่ายเงินปันผลส�าหรบัผลประกอบการประจ�าปี	 

	 	 	 2564	เนือ่งจากบรษัิทมผีลการด�าเนนิงานขาดทนุ	โดยทีบ่ริษัทได้จัดสรรทนุส�ารองไว้เป็นจ�านวนทัง้ส้ิน	38,115,000	บาท	คดิเป็นอตัราร้อยละ	10.00	 

	 	 	 ของทุนจดทะเบียน	 ซึ่งเป็นจ�านวนถึงร้อยละ	 10	 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในปัจจุบันแล้ว	 ดังนั้น	 บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินก�าไรจาก 

	 	 	 ผลการด�าเนินงานของบริษัท	ส�าหรับรอบป	ีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

   วัตถุประสงค์และเหตุผล	 ตามข้อบังคับของบริษัท	 ก�าหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกคร้ัง	 ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึ่ง 

	 	 	 ในสาม	ซึ่งในปี	2565	มีกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระทั้งสิ้น	3ท่าน	ดังนี้

ชื่อ	–	นามสกุล ต�าแหน่ง อ้างถึงเอกสารแนบ

1 นายประภาส	พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 เอกสารแนบ	2

2 ดร.	ภูษิต	วงศ์หล่อสายชล กรรมการที่เป็นอิสระ เอกสารแนบ	2

3 น.ส.	ชุติมา	ตั้งมติธรรม กรรมการที่เป็นอิสระ เอกสารแนบ	2

	 	 	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอรายชือ่บคุคล	เพือ่รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า	ตัง้แต่วนัที	่4	ตลุาคม	2564	 

	 	 	 สิ้นสุดวันที่	30	ธันวาคม	2564	โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์	www.cmfrozen.com	ของบริษัท	แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น 

	 	 	 ส่วนน้อยรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

   ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย	ได้หารือกันรวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่าง 

	 	 	 ละเอยีดรอบคอบ	กล่าวคอื	ต้องเป็นบคุคลตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อบงัคบัของบริษัท	 

	 	 	 และแบบ	Board	Skill	Matrix	ที่บริษัทก�าหนดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ	มีภาวะเป็นผู้น�า	มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	เป็นผู้มี 

	 	 	 คณุธรรมและจริยธรรม	มปีระวตักิารท�างานไม่ด่างพร้อย	มคีวามสามารถในการแสดงความคิดเหน็อย่างเป็นอสิระ	มพีืน้ฐานและความเชีย่วชาญจาก 

	 	 	 หลากหลายอาชีพ	ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างละเอยีดถีถ้่วนแล้ว	มมีตเิสนอกรรมการทีค่รบวาระเดมิ	 

	 	 	 3	ท่าน	เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง	คือ	1)	นายประภาส	พลพิพัฒนพงศ	์2)	ดร.	ภูษิต	วงศ์หล่อสายชล	และ	3)	น.ส.	ชุติมา	ตั้งมติธรรม	 

	 	 	 โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง	3	ท่าน	ต่างก็มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน	และผู้ถูกเสนอชื่อที่เป็นกรรมการเดิมที่ครบวาระ	ได้ปฏิบัติงาน 

	 	 	 ในต�าแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา	คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ 

	 	 	 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2565	 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ	 

	 	 	 ประกอบด้วย1)	นายประภาส	พลพิพัฒนพงศ์2)	ดร.	ภูษิต	วงศ์หล่อสายชล	และ	3)	น.ส.	ชุติมา	ตั้งมติธรรม	เป็นกรรมการของบริษัท	 

	 	 	 ทั้งนี้	ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและ	นิยามกรรมการอิสระปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วย		(ตามเอกสารแนบ2)

วาระที่ 6  พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2565

   วตัถปุระสงค์และเหตผุล	ตามข้อบงัคบัของบริษัท	ข้อ	30	ซ่ึงก�าหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามจ�านวนทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก�าหนด	โดยที ่

	 	 	 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564	ได้มีมติก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ประจ�าปี	2564	ไว้ดังนี้

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)

วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565
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ที่ TFIS 06/2022

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 25	มีนาคม	2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2565

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	ไทยฟิล์มอินดัสตรี่	จ�ากัด	(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1.	ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2564

	 	 	 2.	แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	2564	(56-1	One	Report)	ในรูปแบบรหัสคิวอาร์	(QR	Code)

	 	 	 3.	ข้อบังคับบริษัทฯ	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 	 4.	เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 	 5.	ค�านิยาม	“กรรมการอิสระ”	ของบริษัทฯ

	 	 	 6.	เอกสารประกอบวาระที่	6	ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

	 	 	 7.	หนังสือมอบฉันทะแบบ	ก.	แบบ	ข	และแบบ	ค.

	 	 	 8.	ข้อมูลของกรรมการอิสระ	ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

	 	 	 9.	ค�าชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมฯ

	 	 	 10.	การใช้รหัสคิวอาร์ส�าหรับดาวน์โหลดข้อมูล	

	 	 	 11.	แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

	 	 	 12.	แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	2564	(56-1	One	Report)

	 	 	 13.	แบบคัดกรองโรคไวรัสโควิด	(COVID-19)

 โดยหนังสือฉบับนี	้บริษัท	ไทยฟิล์มอินดัสตรี่	จ�ากัด	(มหาชน)	(บริษัทฯ)	ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที	่1/2565	ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565	ในวันพุธที	่27	เมษายน	2565	เวลา	10.00	น.	ณ	บางนา	คอนเวนชั่น	เซนเตอร์	ห้องราชพฤกษ์	1	อาคารบางนา	ทาวเวอร	์เอ	ชั้น	2	เลขที่	2/3	

หมู	่14	ถนนบางนา-ตราด	กม.	6.5	ต�าบลบางแก้ว	อ�าเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ	10540	เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ตามระเบียบวาระการประชุม	ดังต่อไปนี้

วาระที ่1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที ่2:	 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2564	เมื่อวันที่	26	มีนาคม	2564	

ข้อมลูประกอบ : บริษัทฯ	ได้จัดท�ารายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้	ประจ�าปี	2564	ซึง่ได้จัดให้มขีึน้เมือ่วนัที	่26	มนีาคม	2564	โดยบรษัิทฯ	ได้จดัส่งส�าเนารายงานการประชมุ

ดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน	14	วัน	นับแต่วันประชุม	และกระทรวงพาณิชย์	ตามที่กฎหมายก�าหนด	พร้อมทั้งได้เผยแพร่ส�าเนารายงานการประชุมดัง

กล่าวทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ	รายละเอยีดปรากฎตาม	สิง่ทีส่่งมาด้วย 1.	จึงขอเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้รับทราบรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ประจ�าปี	2564	ดงักล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ :	คณะกรรมการบรษิทัเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบ	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2564	ซึ่งได้มีการบันทึกอย่าง

ถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2564	แล้ว

หมายเหตุ	วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่3:	 พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงาน	ส�าหรับงวด	1	ปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	ของบริษัทฯ

ข้อมูลประกอบ:	ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ในปี	 2564	และข้อมูลส�าคัญอื่นๆ	ดังรายละเอียดปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 2564	 (56-1	One	Report) 

ในหัวข้อค�าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	รายละเอียดปรากฎตาม	สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการ	 :	 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด�าเนินงานส�าหรับงวด	 1	 ปี	 สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	

2564	ของบริษัทฯ	

หมายเหตุ	วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่4: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	และงบกระแสเงินสด	ของงบการเงินส�าหรับปี	สิ้นสุด 

	 	 วันที	่31	ธันวาคม	2564	ของบริษัทฯ

ข้อมูลประกอบ	:	งบแสดงฐานะการเงิน	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	และงบกระแสเงินสดของงบการเงินส�าหรับป	ีสิ้นสุด	วันที่	31	

ธันวาคม	 2564	 ของบริษัทฯ	 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ	 บริษัท	 กรินทร์	 ออดิท	 จ�ากัด	 และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 

ดังรายละเอียดปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	2564	(56-1	One	Report)	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการ	:		คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	และงบกระแสเงินสด	ของงบการเงินส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	ของบริษัทฯ	ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญช	ี

และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่5: พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก�าไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจ�าปี 2564

ข้อมูลประกอบ	:	บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินก�าไรประจ�าปี	โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

	 1.	ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	มีก�าไร	และ

	 2.	บริษัทฯ	ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่	และ

	 3.	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้	และ

	 4.	การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ	ของบริษัทฯ	ด้วย

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ	ข้อ	46.	ก�าหนดว่า	“ห้ามมใิห้แบ่งเงนิปันผลจากเงินประเภทอืน่	นอกจากเงินก�าไร	ในกรณท่ีี	บริษทัฯ		ยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู	่ห้ามมใิห้แบ่งเงนิปันผล”

ความเห็นของคณะกรรมการ	:		คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก�าไร	และ	งดการจ่ายเงินปันผล

ประจ�าปี	2564	เนื่องจาก	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	มีผลขาดทุนสะสมจ�านวน	2,136	ล้านบาท	

หมายเหตุ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่6:	 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

ข้อมลูประกอบ	:	กรรมการของบริษทัฯ	มทีัง้หมด	9	ท่าน	ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ	ข้อ	19.	ก�าหนดว่า	“ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีทกุคร้ัง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน	 

1	ใน	3	เป็นอัตรา	ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3”	ซึ่งจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตรา	1ใน	3	

จ�านวน	3	ท่าน	คือนางสาวอุษณีย	์มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ	นายกมลสุทธิ์	ทัพพะรังสี	กรรมการ	และนายธีระชัย	พรสินศิริรักษ์	กรรมการ	(โปรดดูรูปถ่ายและประวัติ

ของกรรมการเพ่ิมเตมิได้ใน	สิง่ทีส่่งมาด้วย 6.)		ทัง้นีบ้ริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ	

ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2564	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2564	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา	 กระบวนการคัดเลือกผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

แล้ว	โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง	3	ท่านดังกล่าว	เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป	เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและวัยวุฒ	ิมีประสบการณ์และ

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	 ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ	 จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง	 3	ท่านดังกล่าวกลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ	:		คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง	3	ท่าน	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและวัยวุฒิ	มี

ประสบการณ์และคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบธรุกจิของบริษัทฯ	ซึง่สร้างคณุประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ	จงึเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตัิ

แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ	3	ท่าน	คือ	นางสาวอุษณีย	์มหากิจศิริ	นายกมลสุทธิ	์ทัพพะรังส	ีและนายธีระชัย	พรสนิศิรริักษ์	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง	

หมายเหตุ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่7:	 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	ประจ�าปี	2565

ข้อมูลประกอบ :	กรรมการของบริษัทฯ	ได้รับค่าตอบแทนกรรมการปี	2564	เป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ	20,000	บาทต่อท่าน	ค่าตอบแทนส�าหรับประธานกรรมการได้รับเป็นเบี้ย

เลี้ยงเดือนละ	30,000	บาท	 โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ	บริษัท	จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ	 5,000	บาท	หากเดือนใดมี

การประชุมคณะกรรมการมากกว่า	2	ครั้ง	บริษัทฯ	จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน	10,000	บาทในเดือนนั้น	(โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะ

กรรมการตรวจสอบ	และ/หรือ	กรรมการชุดย่อยไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก)	ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่

สูงกว่า	จากการเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการจากรายงานประจ�าป	ี2563	ของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	รายงานแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าป	ี

2564	ของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	และข้อมูลจากรายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการ	ปี	2563	ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 	 ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการ	ปี	2565	เนือ่งจากบริษัทฯ	ยงัคงมีผลขาดทนุอยู	่จงึขอเสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี	2565	เท่ากบัปี	2564	

คือได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ	 20,000	 บาทต่อท่าน	 ค่าตอบแทนส�าหรับประธานกรรมการได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ	 30,000	 บาท	 โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ	

บริษัทฯ	จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ	5,000	บาท	หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า	2	ครั้ง	บริษัทฯ	จะจ่ายค่าเดินทางให้

กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน	10,000	บาทในเดือนนั้น	(โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ	และ/หรอื	กรรมการชุดย่อยไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก)

ความเหน็ของคณะกรรมการ	:	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการ	คอื	ได้รับเป็นเบ้ียเล้ียงเดอืน

ละ	20,000	บาทต่อท่าน	ค่าตอบแทนส�าหรับประธานกรรมการได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ	30,000	บาท	โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ	บริษัทฯ	จะจ่ายค่าเดินทาง

ให้กบักรรมการทีม่าประชมุในแต่ละคร้ังท่านละ	5,000	บาท	หากเดอืนใดมีการประชมุคณะกรรมการมากกว่า	2	ครัง้	บริษทัฯ	จะจ่ายค่าเดนิทางให้กบักรรมการท่านทีม่าประชมุ

ไม่เกิน	10,000	บาทในเดือนนั้น	(โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ	และ/หรือ	กรรมการชุดย่อย	ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก)

หมายเหตุ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	8:	 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ประจ�าปี	2565

ข้อมลูประกอบ	:	คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาผลการปฏิบตังิานของผูส้อบบญัชจีากบริษัท	กรนิทร์	ออดทิ	จ�ากดั	ในปีที	่ผ่านมา	และมคีวามเหน็ว่า	ผูส้อบบัญชจีากบริษัท	

กรินทร์	ออดิท	จ�ากัด	มีความเป็นอิสระ	มีมาตรฐานในการท�างาน	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	และท�างานได้ถูกต้องรวดเร็ว	นอกจากนี้ได้พิจารณาจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี

ส�าหรับปี	2565	มีความเห็นว่า	ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี	จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญ	ผู้ถือหุ้น	พิจารณา

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก	บริษัท	กรินทร์	ออดิท	จ�ากัด	เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	ในปี	2565	ดังนี้	

	 	 นางสาวกรรณิการ์	วิภาณุรัตน์		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที	่7305	และ/หรือ

	 	 นายจิโรจ	 	 	 ศิริโรโรจน์		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที	่5113	และ/หรือ

	 	 นางสุมนา	 	 	 เสนีวงศ์	ณ	อยุธยา	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที	่5897	

	 	 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท	กรินทร์	ออดิท	จ�ากัด	มอบหมาย	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีส�าหรับปี	2565	และปี	2564

บริการค่าสอบบัญชี
ปี 2565 ปี 2564 เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (บาท) (บาท) (%)

งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@165,000	บาท	รวม	3	ไตรมาส 495,000.00 420,000.00 75,000.00 17.85

งบการเงินประจ�าปี	งบเฉพาะกิจการ 505,000.00 380,000.00 125,000.00 32.89

ค่าบริการอื่น - - - -

รวม 1,000,000.00 800,000.00 200,000.00 25.00

	 	 ส�าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง	เช่น	ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอค�ายืนยัน	ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน	ค่าเดินทาง	และ

อื่นๆ	ส�านักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญช	ีตามจ�านวนที่ใช้จ่ายไปจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ	:	จากผลงานที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส�าหรับปี	2565	จาก	

บริษัท	กรินทร์	ออดิท	จ�ากัด	โดย

	 	 นางสาวกรรณิการ์	วิภาณุรัตน์		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที	่7305	และ/หรือ

	 	 นายจิโรจ	 	 	 ศิริโรโรจน์		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที	่5113	และ/หรือ

	 	 นางสุมนา	 	 	 เสนีวงศ์	ณ	อยุธยา	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที	่5897

	 	 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท	กรินทร์	ออดิท	จ�ากัด	มอบหมาย	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

	 	 ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและน�าเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยมีค่าตอบแทนในการสอบทานและตรวจสอบบัญชีไม่เกิน	1,000,000	บาท	และค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจ�านวนที่ได้จ่ายไปจริง	และ		บริษัทฯ	ไม่มีบริษัทย่อย

	 	 ทัง้นี	้นางสาวกรรณิการ์	วภิาณรัุตน์	นายจโิรจ	ศริโิรโรจน์	และนางสุมนา	เสนวีงศ์	ณ	อยธุยา	ไม่มคีวามสมัพันธ์	และ/หรอืส่วนได้เสยีระหว่างผูส้อบบญัชกีบับริษัทฯ	/	บรษิทัย่อย	/	 

ผู้บริหาร	/	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	และนางสุมนา	เสนีวงศ	์ณ	อยุธยา	เป็น	ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ	มาแล้วเป็นระยะเวลา	2	ปี	ตั้งแต่

รอบปีบัญชี 2563

หมายเหตุ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

	 	 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565	ในวันพุธที่	27	เมษายน	2565	เวลา	10.00	น.	เป็นต้นไป	ณ	บางนา	คอนเวนชั่น	

เซนเตอร์	ห้องราชพฤกษ	์1	อาคารบางนา	ทาวเวอร์	เอ	ชั้น	2	เลขที	่2/3	หมู่	14	ถนนบางนา-ตราด	กม.6.5	ต�าบลบางแก้ว	อ�าเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ	10540	

ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วย 11.

  ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน	โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ	

แบบ	ก.	หรือแบบ	ข.	แบบใดแบบหนึง่	ส่วนผูถ้อืหุน้ต่างชาตซิึง่แต่งตัง้คสัโตเดยีน	(Custodian)	เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้	โปรดใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ	ค.พร้อมกบัตดิอากร

แสตมป์มูลค่า	20	บาท	เพื่อให้หนังสือมอบฉันทะสมบูรณ์ตามกฎหมายตาม	สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.	และเพื่อเป็นการรักษาสิทธ	ิและผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้า

ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ	เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน	ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบ

ฉันทะแบบ	ข.	ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ	ดังมีรายชื่อ	และรายละเอียดปรากฎตาม	สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.	เพื่อเข้าร่วมประชุม	และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

	 	 ทั้งนี้	 ขอให้ท่านผู ้ถือหุ ้นศึกษาค�าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน	 เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องน�ามาแสดงในวันประชุม	 ดังรายละเอียดปรากฏ 

ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9.	และ	สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.	โดยบริษัทฯ	จะด�าเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตาม	สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

  เพ่ือให้การลงทะเบยีนเข้าร่วมการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ประจ�าปี	2565	เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเรว็และเรียบร้อย	บรษิทัฯ	จะเปิดให้ท่านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ

ลงทะเบยีนได้ตัง้แต่เวลา	9.00	น.	ของวันประชุม	ณ	บางนา	คอนเวนชัน่	เซนเตอร์	ห้องราชพฤกษ์	1	อาคารบางนา	ทาวเวอร์	เอ	ชัน้	2	เลขที	่2/3	หมู	่14	ถนนบางนา-ตราด	กม.6.5	ต�าบลบางแก้ว	 

อ�าเภอบางพล	ี จังหวัดสมุทรปราการ	 10540	 (กรณีที่มอบอ�านาจให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนสามารถส่งทางไปรษณีย์มาถึง	นางสาวทิพรัตน	์พงษ์นเรศ	

เลขานุการบริษัท	บริษัท	ไทยฟิล์มอินดัสตรี่	จ�ากัด	(มหาชน)	เลขที่	73/3	หมู่	4	ถนนบางนา-ตราด	กม.13	ต�าบล		บางโฉลง	อ�าเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ	10540	

ก่อนวันประชุม)

	 	 เนื่องจากบริษัท	ไทยฟิล์มอินดัสตรี่	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้มีการจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	2564	(56-1	One	Report)	ในรูปแบบ	QR	Code	ดังนั้น	

หากท่านใดต้องการแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าป	ี2564	(56-1	One	Report)	เป็นแบบหนังสือ	กรุณาแจ้งความจ�านงโดยใช้แบบฟอร์มตาม	สิ่งที่ส่งมาด้วย 12.

	 	 อนึ่ง	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าป	ี2565	ในวันที่	9	มีนาคม	2565	(Record	Date)	

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพรัตน	์พงษ์นเรศ)

เลขานุการบริษัท

โดยค�าสั่งคณะกรรมการบริษัท

มาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด	(COVID-19)

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด	(COVID-19)	ในประเทศไทย	ซึ่งอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและติดตาม	เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด	 (COVID-19)	บริษัท	 ไทยฟิล์มอินดัสตรี่	 จ�ากัด	 (มหาชน)	มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าว	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 

จึงขอถือโอกาสนี้ขอความร่วมมือและซักซ้อมความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น	ดังต่อไปนี้

1.	 ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

	 	 	 บริษัทฯ	 ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	 เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด	

(COVID-19)	จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม	ซึ่งมิอาจคาดเดาได้	และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง	บริษัทฯ	ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบฉันทะ

ให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8)

2.	 กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

	 	 	 เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19	(COVID-19)	ส�าหรบัผู้ทีเ่ข้าร่วมประชมุฯ	บรษัิทฯ	ได้จดัใหม้มีาตรการต่างๆ	ซึง่จะเป็น

ขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ	จึงขอชี้แจงและขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น	ดังนี้

 2.1	 การตัง้จุดคดักรองตามแนวปฏบิตัขิองกรมควบคมุโรค	การเข้าไปในบริเวณหรือสถานทีจ่ดัประชุมทกุท่านจะต้องผ่านการคดักรอง	และมผีลการตรวจ	ATK	เป็นลบ	 

   ในระยะเวลา	48	ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมประชุม	หากไม่ผ่านการคัดกรองท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณ	เช่น	กรณีที่	ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า	37.5	องศา 

	 	 	 เซลเซยีสขึน้ไป	และ/หรือ	มอีาการผดิปกตเิกีย่วกบัระบบทางเดนิหายใจ	หรอืมีประวตักิารเดนิทางกลับมาจากประเทศทีเ่ป็นเขตแพร่กระจายไวรัสโควดิ-19	(COVID-19)	 

	 	 	 อย่างรุนแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข	น้อยกว่า	14	วัน	ก่อนเข้าร่วมประชุม	หรือมีผลตรวจ	ATK	เป็นบวก

   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม	 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ	 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลง 

   คะแนนแทนได้

 2.2	 การเตรียมพ้ืนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน	 เพื่อลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 (COVID-19)	 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพ้ืนที่ 

	 	 	 การจัดประชุม	มีมาตรการดังนี้

	 	 	 1)	การต่อแถว	ณ	จุดคัดกรอง	จุดตรวจเอกสาร	จุดลงทะเบียน	จะเว้นระยะห่าง	1	เมตร

	 	 	 2)	ขอความร่วมมือในการตรวจวัดไข้และตอบแบบสอบถาม	บริเวณจุดคัดกรองหน้าห้องประชุม	ก่อนเข้าห้องประชุม		ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือ 

	 	 	 	 ประวัติการเดินทางของท่าน	อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	2558	(สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)

	 	 	 3)	ให้ผู้เข้าประชุมที่ผ่านการคัดกรองสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าประชุม	 หากมิได้ใส่หน้ากากมา	 บริษัทฯ	 จะจัดเตรียมหน้ากากอนามัย	 1	 ชิ้นต่อ 

	 	 	 	 ผู้เข้าร่วมประชุม	1	ท่าน

	 	 	 4)	จัดที่นั่งในห้องประชุม	ให้มีระยะห่างประมาณ	1	เมตรต่อ	1	ที่นั่ง	และเมื่อนั่งที่นั่งใดแล้ว	ก็ต้องนั่งที่นั่งดังกล่าวจนกว่าจะสิ้นสุดการประชุม

	 	 	 5)	บริษัทฯ	ขอสงวนสิทธิในการแจก	SETBOX	ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม	1	ท่าน	(ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ)	ต่อ	1	SETBOX

	 	 	 6)	หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป	หรือมีข้อก�าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม	บริษัทฯ	จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ	ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 
 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
บริษัท ไทยฟิล์มอนิดัสตร่ี จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

วนัพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 
 
 
 

ณ บางนา คอนเวนชัน่ เซนเตอร์ หอ้งราชพฤกษ ์1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2  
เลขท่ี 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี  

จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565
บริษัท ดราโก้ พีซีบี จำากัด (มหาชน)

วันที่	15	มีนาคม	พ.ศ.	2565
เรื่อง	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	 1.	 รายงานประจำาปี	2564

2. สำาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที	่1/2564
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ 

ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
5. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี	2565
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. คำาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ	 การแสดงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้อง

แสดงก่อนเข้าร่วมประชุม	และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง
8. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ	(แบบ	ข.)
9. แผนที่ของสถานที่ประชุม	(ห้องประชุม	บมจ.	ดราโก	้พีซีบี)

ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท	ดราโก	้พซีบี	ีจำากดั	(มหาชน)	จะจดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ประจำา
ปี	2565	ในวันศุกร์ที่	29	เมษายน	พ.ศ.	2565	เวลา	09.30	น.	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	3	อาคารสำานักงาน
ของบริษัท	เลขที	่152	หมู่	5	สวนอุตสาหกรรมบางกะดี	ถนนติวานนท	์ตำาบลบางกะดี	อำาเภอเมืองปทุมธาน	ี
จังหวัดปทุมธานี	เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้	คือ

วาระที่ 1	 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที	่1/2564	เมื่อวันที	่25	มิถุนายน	 
2564
ความเป็นมา	 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1/2564	 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่	 
25	 มิถุนายน	 2564	 โดยได้จัดทำารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน	 14	 วันนับแต่ 
วันประชุม	สำาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2564	ปรากฏตามเอกสาร 
ประกอบการประชุมลำาดับที่	2

ความเห็นของคณะกรรมการ	 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1/2564	 
พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที	่1/2564	ฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2 คณะกรรมการแถลงผลการดำาเนินงานประจำาปี	2564
ความเป็นมา	 บริษัทได้สรุปผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและการ 
เปล่ียนแปลงที่สำาคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี	 2564	 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปี	 2564	 
ตามเอกสารประกอบการประชุมลำาดับที่	1

ความเห็นของคณะกรรมการ	 เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำาปี	 2564	 ซึ่งสรุป 
ผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3	 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี	 สิ้นสุด	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2564	 ซึ่งผ่าน 
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ความเป็นมา	 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.	 2535	 บริษัท 
ได้จัดทำางบการเงินประจำาปีสิ้นสุด	ณ	รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว	 และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติโดยมีรายละเอียด 
ตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำาปี	 2564	 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น 
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่	1

ความเหน็ของคณะกรรมการ	เหน็สมควรเสนองบการเงิน	ประจำาปส้ิีนสุดวนัที	่31	ธนัวาคม	 
พ.ศ.	2564	ซึ่งผ่านการตรวจสอบ	และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท	 
เคพีเอม็จี	ภมูไิชย	สอบบญัช	ีจำากัด	แลว้	และไดผ้า่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการแล้ว	 
ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทในป	ี2564	ที่ผ่านมาให้ที่ประชุม 
พิจารณาอนุมัติงบการเงินฉบับดังกล่าว

วาระที่ 4	 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
ความเป็นมา	 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษัท 
ประกอบกับโครงการการลงทุน	 และความต้องการใช้เงินของบริษัทในอนาคต	 แล้วจึง 
กำาหนดเป็นจำานวนเงินที่จะจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป	

ความเห็นของคณะกรรมการ	เนื่องจากในปี	2564	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ยังคงมีผลขาดทุน 
จากการดำาเนินงาน	 ซึ่งเมื่อคณะกรรมการพิจารณาจากฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ	 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 พิจารณาอนุมัติงดการ 
จ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ	 และ 
การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเป็นมา	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.	 2535	 และข้อบังคับของ 
บริษัทข้อ	 14	 กำาหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่ง	 1	 ใน	 3	 เป็นอัตราในการ 
ประชุมสามัญประจำาปีทุกคร้ัง	 ในการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นคร้ังนี้	 จะมีกรรมการ 
ที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ	จำานวน	3	ท่าน	ดังนี	้คือ

1. นายฮวง	ไว	จิน	(วินแลน	ฮวง/Vincent	Huang)	 ตำาแหน่งกรรมการ
2. ดร.	อดุล	อมตวิวัฒน์ ตำาแหน่งกรรมการ
3. นายหลิน	พี	จี ตำาแหน่งกรรมการ

นอกจากนี	้ยังเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการด้วยเช่นกัน	

ความเห็นของคณะกรรมการ	 ตามข้อบังคับของบริษัท	 ข้อ	 14	 กำาหนดให้กรรมการ 
จะต้องออกจากตำาแหน่งในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง	 ในการประชุมสามัญประจำาปี 
ผู้ถือหุ้นครั้งนี	้จะมีกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ	จำานวน	1	ท่าน	ดังนี้	คือ

1. นายฮวง	ไว	จิน	(วินแลน	ฮวง/Vincent	Huang)	 ตำาแหน่งกรรมการ
2. ดร.	อดุล	อมตวิวัฒน์ ตำาแหน่งกรรมการ
3. นายหลิน	พี	จี ตำาแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่านายฮวง	ไว	จิน.	ดร.อดุล	อมตวิวัฒน์	และนายหลิน	พ	ีจี	 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 
พ.ศ.	 2535	 มีความรู้	 ความสามารถในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์	 ตลอดจนกลยุทธ์ใน 
การดำาเนินงาน	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 จึงเห็นสมควรเสนอ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายฮวง	 ไว	 จิน.	 ดร.อดุล	 อมตวิวัฒน	์ และนายหลิน	 พี	 จี	 
กลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระ	(ประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที	่3)	

ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ	 จากการพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทน 
ของคณะกรรมการของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน	 คืออุตสาหกรรม 
ผูผ้ลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ	รวมถงึหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ	 
ตลอดจนความเหมาะสมประการต่างๆ	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เห็นสมควรเสนอให้ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาป	ี2565	พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ดังนี้
1. ตำาแหน่งประธานกรรมการ	100,000	บาท	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)	ต่อเดือน
2. ตำาแหน่งกรรมการ	ท่านละ	10,000	บาท	(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	ต่อเดือน
ซึ่งข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ	ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำาดับที	่4

วาระที่ 6	 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี
ความเป็นมา	 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.	 2535	 มาตรา	 
120	 กำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท	 
ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำาหน้าที่ได้ไม่เกิน	5	รอบปีบัญชีติดต่อกัน	

คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	 สอบบัญชี	 จำากัด	 เป็น 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี	 2565	 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำางานที่ดีเป็นที่ยอมรับ 
และเชื่อถือของบริษัทต่างประเทศทั่วโลก	 และเนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็น 
บริษัทต่างชาติ	 เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 จึงพิจารณาความเหมาะสมที่ 
มีผู้สอบบัญชีที่เป็นที่ยอมรับของบริษัทต่างประเทศ	 จึงเห็นควรเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท	 
เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	 สอบบัญชี	 จำากัด	 ทำาหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี	 2565	 
รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี	 2565	 ปรากฏตามเอกสาร 
ประกอบ	การประชุมลำาดับที	่5

ความเห็นของคณะกรรมการ	 โดยการพิจารณาของคณะกรรมการ	 เห็นสมควรแต่งตั้ง 
ให้ผู้สอบบัญชี	 ของบริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	 สอบบัญชี	 จำากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของ 
บริษัท	 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำาหรับปี	 2565	 จำานวน	 950,000	 บาท	 
(เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 
รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี	 2565	 ปรากฏตามเอกสาร 
ประกอบ	การประชุมลำาดับที	่5

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจำาปี	 2565	 ในวันศุกร์ที่	 29	
เมษายน	2565	เวลา	09.30	น.	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	3	อาคารสำานักงานของบริษัทฯ	เลขที	่152	หมู่	5	สวน
อุตสาหกรรมบางกะดี	 ถนนติวานนท์	 ตำาบลบางกะดี	 อำาเภอเมืองปทุมธานี	 จังหวัดปทุมธานี	 (ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมลำาดับที่	 9)	 โดยพร้อมเพรียงกัน	 และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ตั้งแต่เวลา	08.30	น.

อนึ่ง	เพื่อความสะดวก	หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี	้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสอืมอบฉันทะตามสิง่ทีส่ง่มาด้วย
ลำาดับที่	8	และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ	(พร้อมปิดอากรแสตมป	์20	บาท)	มายังบริษัทฯ	ภายในวันที	่25	
เมษายน	2565	หรือนำามายื่นต่อประธานที่ประชุม	หรือบุคคลที่ประธานฯ	มอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย	
จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำาสั่งของคณะกรรมการ

(นางลักษณา	สำาราญทิวาวัลย์)
เลขานุการบริษัท

วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	28	มีนาคม	2565

เรื่อง	 	 เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	ประจำาปี	2565	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน	 	 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	สโตนเฮ้นจ์	อินเตอร	์จำากัด	(มหาชน)

	 	 ด้วยคณะกรรมการบริษัท	สโตนเฮ้นจ์	อินเตอร	์จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	มีมติกำาหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	ในวันศุกร์ที	่29	เมษายน	2565	เวลา	14.00	น.	โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฏหมายที่

เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	และทำาการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากห้องประชุมบริษัท	เลขที่	163	ซอยโชคชัยร่วมมิตร	(รัชดา	19)	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400	เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564  ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564

  ความเห็นของคณะกรรมการ

	 	 การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2564	ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่	29	เมษายน	2564	มีความถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท ประจำาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

  ความเห็นของคณะกรรมการ

	 	 เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทสำาหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของกลุ่มบริษัทประจำาปีสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564

  ความเห็นคณะกรรมการ

  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของกลุ่มบริษัท	ประจำาปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2564	พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี	ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	และได้รับความ	เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัทแล้ว	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำาไรเพื่อเป็นทุนสำารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานประจำาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

  ความเห็นคณะกรรมการ

  เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำาไรเพื่อเป็นทุนสำารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานประจำาปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	โดยจ่ายจากกำาไรสุทธิและกำาไรสะสม	ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด	ตามรายละเอียด	ดังนี้

	 	 1.	 บริษัทได้จัดสรรกำาไรเป็นทุนสำารองครบถ้วนตามที่กฎหมายแล้ว	

	 	 2.	 อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา	0.8	หุ้นเดิมต่อ	1	หุ้นปันผล	รวมจำานวนไม่เกิน	335,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน	167,500,000	บาท	หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 

 หุ้นละ 0.625 บาท

	 	 3.	 อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	0.0694444444	บาท	หรือคิดเป็นจำานวนเงินไม่เกิน	18,611,111.10	บาท	

	 	 โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด	(Record	Date)	ในวันที	่11	พฤษภาคม	2565	และกำาหนดจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดภายในวันที่	27	พฤษภาคม	2565	ทั้งนี้	การให้สิทธิในการรับปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดยังไม่มี

ความแน่นอน	เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	ก่อน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำานวน 167,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 134,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน 301,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำานวนไม่เกิน 335,000,000 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

    ความเห็นคณะกรรมการ

	 	 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท	 จำานวน	 167,500,000	 บาท	 จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน	 134,000,000	 บาท	 เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน	 301,500,000	 บาท	 โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท	 

จำานวนไม่เกิน	335,000,000	หุ้น	ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท	พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท	ข้อ	4.	เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

  ความเห็นคณะกรรมการ

	 	 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	จำานวนไม่เกิน	335,000,000	หุ้น	ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำาแหน่งตามวาระประจำาปี  2565

  ความเห็นคณะกรรมการ

	 	 คณะกรรมการบริษัท	ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี	้ได้พิจารณาโดยอิสระและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้ผ่านการกลั่นกรองแล้ว	ตามความเห็นข้างต้น	รวมถึงที่ผ่านมากรรมการที่ครบวาระทั้ง	4	ท่าน

	 	 1.	 นายจุมพล		 	 สำาเภาพล	 	 	 ตำาแหน่ง	 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการ	/	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 	 2.	 นางศุภรานันท	์	 ตันวิรัช		 	 	 ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

	 	 3.	 นายกิตติศักดิ์		 สุภาควัฒน์		 	 ตำาแหน่ง	 กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	กรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 	 4.	 นายบัณฑิต		 	 ม่วงสอนเขียว		 ตำาแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

วาระที่ 8  พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำาหรับรอบปี 2565 

  ความเห็นคณะกรรมการ

  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		และเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำาหรับรอบป	ี2565	เมื่อรวมกับ

ค่าตอบแทนพิเศษ	(ถ้ามี)	เป็นจำานวนเงินไม่เกิน	5,500,000.-	บาท	(เทียบเท่าปีที่ผ่านมา)	โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ	เสนอมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำาคัญ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าบริการวิชาชีพของผู้สอบบัญชี สำาหรับรอบปี 2565

  ความเห็นคณะกรรมการ

	 	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ที่ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว	คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท	 สำานักงาน	อีวาย	 จำากัด	 ให้เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัท	และกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ประจำาปี	2565	เป็นจำานวนเงินรวม	2,450,000	บาท	เทียบเท่าปีที่ผ่านมา

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

	 	 คณะกรรมการบริษัท	ได้กำาหนดให้วันจันทร์ที่	14	มีนาคม	2565	เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น	(Record	Date)	เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	

   

	 	 ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป	ี2565	ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส์	(E-AGM)	ของบรษิทัไดด้ว้ยตนเอง	สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบริษัท	ทา่นใดท่านหนึง่เปน็ผูรั้บมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้กไ็ด	้โดยถา่ยรปูหรือสแกนเอกสารมอบ

ฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง	email	:	cs@sti.co.th	หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง	บริษัท	สโตนเฮ้นจ์	อินเตอร์	จำากัด	(มหาชน)		ฝ่ายเลขานุการบริษัท	เลขที่	163	ซอยโชคชัยร่วมมิตร	(รัชดา	19)	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	

กรุงเทพมหานคร	10400		ภายในวันศุกร์ที	่22	เมษายน	2565		

	 ขอแสดงความนับถือ

                       

	 นายสมเกียรต	ิศิลวัฒนาวงศ์

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 บริษัท	สโตนเฮ้นจ์	อินเตอร์	จำากัด	(มหาชน)

วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565
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  และ Mrs. Kerry-Ann Shipp กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย Mr. Johan Willem Maarten Jansen จะเป็นกรรมการอิสระด้วย 

  คะแนนเสียงส�ำหรับกำรอนุมัติ : เสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ�าป	ี2565

  ข้อมลูประกอบ : ตำมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 28 ก�ำหนดให้กรรมกำรมสิีทธไิด้รับค่ำตอบแทนจำกบรษัิท ตำมท่ีทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพิจำรณำและลงมตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 

  สองในสำมของจ�ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและมสิีทธอิอกเสียงลงคะแนน โดยอำจก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็นจ�ำนวนแน่นอน หรือวำงเป็นหลักเกณฑ์และจะก�ำหนด 

  ไว้เป็นครำว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้

  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรให้สอดคล้องกบัผลประกอบกำรของบรษัิท และหน้ำทีค่วำมรบัผิดชอบ ซึง่ค่ำตอบแทน 

  ดังกล่ำวจะอยู่ในระดับที่เหมำะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีคุณภำพไว้กับบริษัท 

  จึงเสนอคณะกรรมกำรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนปี 2565 ของคณะกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยในอัตรำเดียวกับปี 2564 ดังนี้

1. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 1.1 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย

รายละเอียด ต�าแหน่ง

ปี	2565 ปี	2564

ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม

(บาท/คน/ปี) (บาท/คน/คร้ัง) (บาท/คน/ปี) (บาท/คน/คร้ัง)

คณะกรรมกำรบริษัท ประธำน 253,000 20,000 253,000 20,000

กรรมการ 181,500 20,000 181,500 20,000

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำน 253,000 5,000 253,000 5,000

กรรมการ 181,500 5,000 181,500 5,000

คณะกรรมกำรสรรหำ ประธำน 40,000 5,000 40,000 5,000

และพิจำรณำค่ำตอบแทน กรรมการ 20,000 5,000 20,000 5,000

คณะกรรมกำรก�ำกบั ประธำน 40,000 5,000 40,000 5,000

ดแูลกจิกำรทีด่ี กรรมการ 20,000 5,000 20,000 5,000

คณะกรรมกำรบริหำร ประธำน 40,000 5,000 40,000 5,000

ควำมเส่ียงและกำรพัฒนำทีย่ัง่ยนื กรรมการ 20,000 5,000 20,000 5,000

     

2. ค่ำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน : ประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ (Directors’ and Officers’ Liability Insurance หรือ D&O)

  ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรได้พิจำรณำและมีมติเห็นชอบตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนปี 2565 ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย ตำมรำยละเอียดที่เสนอขำ้งต้น ซึ่งเป็นอัตรำเดียวกับคำ่ตอบแทนปี 2564

  คะแนนเสียงส�ำหรับกำรอนุมัติ : ไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 

วาระที่ 7	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ�าปี	2565

  ข้อมูลประกอบ : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 ก�ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดคำ่สอบบัญชีทุกปี

  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำคดัเลือก บริษัท เคพีเอม็จี ภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ำกดั (KPMG) เป็นส�ำนกังำนสอบบัญชขีองบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีบญัชส้ิีนสุด 

  วันที่ 31 ธันวำคม 2565 เนื่องจำกมีชื่อเสียง มีศักยภำพ มีมำตรฐำนกำรท�ำงำนที่ดี มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรสอบบัญชี มีกระบวนกำรหรือเครื่องมือเครื่องใช้ 

  ในกำรตรวจสอบบญัชทีีม่ปีระสิทธภิำพ มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในธรุกจิ รวมทัง้ปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้เป็นอย่ำงดตีลอดมำ โดยก�ำหนดให้ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่ตำมรำยชือ่ต่อไปนีเ้ป็น 

  ผู้ท�ำกำรตรวจสอบ แสดงควำมเห็น และลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัท

  1. นำงสำวกฤติกำ ก๋งเกิด   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 10634

          (เคยลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัท ช่วงปี 2564)  หรือ

  2. นำยธนิต โอสถำเลิศ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5155

          (เคยลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัท ช่วงปี 2561 - 2563)  หรือ

  3. นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5752

          (ไม่เคยลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัท)

  ผู้สอบบัญชีที่ได้รับกำรเสนอชื่อดังกล่ำวเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับบริษัทย่อย ไม่มีควำมสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่ 

  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว

  และเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจำรณำอนมุตัค่ิำสอบบัญชสี�ำหรับปีบญัชส้ิีนสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2565 ส�ำหรับกำรตรวจสอบงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรและงบกำรเงิน 

  รวมประจ�ำปี และกำรสอบทำนงบกำรเงินดงักล่ำวรำยไตรมำส เป็นเงินจ�ำนวน 1,690,000.00 บำท (หนึง่ล้ำนหกแสนเก้ำหมืน่บำทถ้วน) เพ่ิมขึน้จำกปี 2564 จ�ำนวน 40,000.00 บำท  

  หรือ เพิ่มขึ้น 2.42% ดังนี ้  

หน่วย : บำท

ประเภทค่าตอบแทน ปี	2565 ปี	2564 เพิ่มขึ้น %

1. ค่ำสอบบัญชี (Audit Fee)

- ค่ำสอบบัญชีประจ�ำปี 1,360,000.00 1,320,000.00

- ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส 
(รวม 3 ไตรมำส)

330,000.00 330,000.00

รวมค่ำสอบบัญชี 1,690,000.00 1,650,000.00 40,000.00 2.42

2. ค่ำบริกำรอื่นๆ (None-audit fee) - ไม่มี - - ไม่มี - - -

  ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรได้พิจำรณำและมีมติเห็นชอบตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ 

  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำกบริษัท เคพเีอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ได้แก่ นำงสำวกฤติกำ ก๋งเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 10634 หรือ นำยธนิต โอสถำเลิศ ผู้สอบบัญช ี

  รับอนญุำตเลขที ่5155 หรือ นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนญุำตเลขที ่5752 เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษัท ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชส้ิีนสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

  2565 และอนมุตัค่ิำสอบบญัชปีระจ�ำปี 2565 ส�ำหรับกำรตรวจสอบงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรและงบกำรเงนิรวมประจ�ำปี และกำรสอบทำนงบกำรเงนิดงักล่ำวรำยไตรมำส เป็นเงิน 

  จ�ำนวน 1,690,000.00 บำท (หนึ่งล้ำนหกแสนเกำ้หมื่นบำทถ้วน) โดยไม่มีค่ำบริกำรอื่น

  คะแนนเสียงส�ำหรับกำรอนุมัติ : เสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

ข้อมูลส�าหรับผู้ถือหุ้น

 1) บริษัทได้ก�ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 (Record Date) โดยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 30 มีนำคม 2565

 2) ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 บริษัทจะใช้กำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม กำรออกเสียง และกำรนับคะแนนเสียงผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะได้เชิญที่ 

  ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทมำเป็นผู้ตรวจสอบกำรลงคะแนนและดูแลกำรประชุมให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรประชุมผ่ำนอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตำม 

  กฎหมำยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกำรประชุมผ่ำนอิเล็กทรอนิกส์

  l ส�ำหรับผูถ้อืหุน้ทีม่คีวำมประสงค์จะเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเองผ่ำนอเิล็กทรอนกิส์ กรณุำลงทะเบยีนเข้ำร่วมประชมุผ่ำนลิงก์ https://app.inventech.co.th/HTC164521R หรือ  

   สแกนคิวอำร์โค้ด (QR Code) ตำมรำยละเอียดที่ระบุใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : ค�าแนะน�า วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  l ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ควำมประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมผ่ำนอิเล็กทรอนิกส์ กรุณำแต่งต้ังบุคคลอ่ืนเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุม 

   ผ่ำนอเิล็กทรอนกิส์ โดยกำรเลอืกใช้แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ ซึง่บริษัทได้แนบมำด้วย ในส่ิงทีส่่งมำด้วย 6: หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  

   ซึ่งแบบ ค. ใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนตำ่งประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น) หรือทำ่นผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลด  

   (Download) หนังสือมอบฉันทะดังกล่ำวข้ำงต้น ได้จำกทำงเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.haadthip.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตำมที่ระบุไว้เท่ำนั้น และกรุณำ 

   ลงทะเบยีนเข้ำร่วมประชุมผ่ำนลงิก์ https://app.inventech.co.th/HTC164521R หรือ สแกนควิอำร์โค้ด ตำมรำยละเอียดทีร่ะบใุน ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 : ค�าแนะน�า วธิกีาร  

   และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  l ผูถ้อืหุน้สำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบรษัิทเข้ำร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในนำมผูถ้อืหุน้ได้ โดยข้อมลูและประวตักิรรมกำรอิสระทีเ่ป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ  

   ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกทำ่นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ ขอควำมร่วมมือจำกทำ่นผู้ถือหุ้นได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ 

   มำยังบริษัทภายในวันที่	22	เมษายน	2565 โดยใส่ซองไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับและไม่ต้องติดแสตมป์ มำยัง ฝำ่ยเลขำนุกำรบริษัท บริษัท หำดทิพย์ จ�ำกัด (มหำชน)  

   เลขที่ 36/6 ซอยรำมค�ำแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตำมวันและเวลำดังกลำ่วข้ำงต้น

                ขอแสดงควำมนับถือ

 

                (นำงสำวมำริสำ สังวรนิตย์)

                เลขำนุกำรบริษัท

                โดยค�ำสั่งคณะกรรมกำร

11 เมษำยน 2565

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 โดยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน  ท่ำนผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมำด้วย

 1) ค�ำแนะน�ำ วิธีกำร และขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 2) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

 3) ส�ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564

 4) ข้อมูลของกรรมกำรที่ครบก�ำหนดตำมวำระซึ่งได้รับกำรเสนอชื่อกลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่

 5) นิยำมของกรรมกำรอิสระ และข้อมูลของกรรมกำรอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น 

 6) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  แบบ ข.  และแบบ ค. 

 7) ค�ำชี้แจง เรื่อง เอกสำรและหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนในกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 8) วิธีปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส�ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้น

 9) แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ�ำปี 2564 พร้อมงบกำรเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ในรูปแบบควิอำร์โค้ด (QR Code) ส�ำหรับดำวน์โหลด

 10) แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ�ำปี 2564

 11) แบบฟอร์มส่งค�ำถำมล่วงหน้ำ

  คณะกรรมกำรบริษัท หำดทิพย์ จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ในวันอังคำรที่ 26 เมษำยน 2565 เวลำ 14:30 น. โดยกำรประชุม

ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564

  ข้อมูลประกอบ : กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษำยน 2564 โดยมีส�ำเนำรำยงำนกำรประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม 

  หนังสือเชิญประชุม ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 3

  ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมกำรเห็นว่ำได้มีกำรบันทึกรำยงำนไว้อย่ำงถูกต้อง ให้ที่ประชุม 

  ผู้ถือหุ้นรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 3

  คะแนนเสียงส�ำหรับกำรอนุมัติ : เสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	2	 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี	2564

  ข้อมูลประกอบ : บริษัทได้สรุปผลกำรด�ำเนินงำนปี 2564 ดังปรำกฏรำยละเอียดในแบบ 56-1 One Report /รำยงำนประจ�ำปี 2564 (สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก QR Code 

  ซึ่งปรำกฏบนแบบแจ้งกำรประชุม ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 9)

  ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบ

  คะแนนเสียงส�ำหรับกำรอนุมัติ : เนื่องจำกเป็นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564

  ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่ก�ำหนดให้บริษัทต้องจัดท�ำงบกำรเงินประจ�ำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี 

  ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

  ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำม 

  รับรองโดยผู้สอบบญัชีจำกบรษัิท เคพีเอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ำกดั และได้รับควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว ซึง่แสดงฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด�ำเนนิงำน 

  ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ โดยสรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้

   งบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุน               หน่วย	:	ล้านบาท

รายละเอียด บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท

สินทรัพย์รวม 5,427.93 5,206.50

หนีสิ้นรวม 1,814.03 1,744.93

รำยได้จำกกำรขำย 6,517.95 6,358.18

รำยได้รวม 6,544.55 6,580.17

ก�ำไรส�ำหรับปี1/ 533.32 568.67

ก�ำไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐำน (บำท/หุน้) 2.66 2.83

  1/ก�ำไรส�ำหรับปีตำมงบกำรเงินรวม

  โดยมรีำยละเอยีดตำมทีป่รำกฏอยูใ่นงบกำรเงนิในรำยงำนประจ�ำปี 2564 ซึง่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก QR Code ท่ีปรำกฏบนแบบแจ้งกำรประชมุ ตำมส่ิงทีส่่งมำด้วยล�ำดบัที ่9

  คะแนนเสียงส�ำหรับกำรอนุมัติ : เสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	4	 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี	2564

  ข้อมลูประกอบ :  บริษัทมนีโยบำยทีจ่ะจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ 50 - 80  ของก�ำไรสุทธทิีเ่หลือ หลังจำกหกัเงินส�ำรองต่ำงๆ ทกุประเภททีก่ฎหมำยและบริษัทได้ 

  ก�ำหนด โดยพิจำรณำจำกก�ำไรสุทธติำมงบก�ำไรรวมของบริษัท แต่อย่ำงไรกต็ำมกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวจะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสด แผนกำรลงทนุ ควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสม 

  อื่นๆ ในอนำคต

   ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทประจ�ำปี 2564 บริษัทมีก�ำไรสุทธิแสดงไว้ในงบกำรเงินรวมเป็นจ�ำนวน 533.32 ล้ำนบำท หรือ 2.66 บำทต่อหุ้น คณะกรรมกำรบริษัท 

  จึงพิจำรณำเหน็สมควรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำหุน้ละ 1.79 บำท (หนึง่บำทเจ็ดสิบเก้ำสตำงค์) รวมเป็นเงินปันผลทัง้ส้ินประมำณ 359.72 ล้ำนบำท คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.4 ของ 

  ก�ำไรส�ำหรับปีตำมงบกำรเงินรวม ซึง่บรษัิทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส�ำหรับผลกำรด�ำเนนิงำนงวดหกเดอืนแรกไปแล้วในอตัรำหุน้ละ 0.83 บำท (แปดสิบสำมสตำงค์) เป็นเงิน  

  166.80 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2564 คงเหลือจำ่ยเงินปันผลส�ำหรับปี 2564 อีกในอัตรำหุ้นละ 0.96 บำท (เก้ำสิบหกสตำงค์) เป็นเงิน 192.92 ล้ำนบำท โดยกำร 

  จ่ำยเงินปันผลตำมอัตรำดังกล่ำวเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท และมีข้อมูลเปรียบเทียบกำรจ่ำยเงินปันผลในปีที่ผ่ำนมำ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี	2564 ปี	2563

ก�ำไรส�ำหรับปีตำมงบก�ำไรรวม (ล้ำนบำท) 533.32 568.67

จ�ำนวนหุน้ (ล้ำนหุน้) 200.96 200.96

ก�ำไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐำน (บำท)  2.66  2.82

เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ (บำท/หุน้)  1.79
ประกอบด้วย
1) เงินปันผลระหว่ำงกำล

 0.83 บำท/หุน้
2) เงินปันผลงวดสุดท้ำย

 0.96 บำท/หุน้

 1.90
ประกอบด้วย
1) เงินปันผลระหว่ำงกำล

 0.78 บำท/หุน้
2) เงินปันผลงวดสุดท้ำย

 1.12 บำท/หุน้

รวมเงินปันผลจ่ำยทัง้ส้ิน (ล้ำนบำท)  359.72  381.82

สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล (%)  67.40  67.59

  ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผลส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนปี 2564 ในอัตรำหุ้นละ 1.79 บำท (หนึ่งบำท 

  เจ็ดสิบเก้ำสตำงค์) ซึง่บริษัทได้จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลส�ำหรับผลกำรด�ำเนนิงำนงวดหกเดอืนแรกไปแล้วในอัตรำหุน้ละ 0.83 บำท (แปดสิบสำมสตำงค์) เมือ่วนัที ่23 กนัยำยน 2564  

  คงเหลือจ่ำยเงินปันผลส�ำหรับปี 2564 ที่จะขออนุมัติจ่ำยอีกในอัตรำหุ้นละ 0.96 บำท (เก้ำสิบหกสตำงค์) 

  ในกำรนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภำคม 2565 เป็นวันที่ก�ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรรับเงินปันผล (Record Date) และก�ำหนด 

  จ่ำยเงินปันผลในวันพุธที่ 25 พฤษภำคม 2565

  คะแนนเสียงส�ำหรับกำรอนุมัติ : เสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	5	 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

  ข้อมูลประกอบ : ตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ก�ำหนดวำ่ ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งหนึ่งในสำมเป็นอัตรำ ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรที่ 

  จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหนึง่ในสำม ซึง่ในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปีคร้ังนี ้มกีรรมกำรทีต้่องออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ 

  จ�ำนวน 4 คน ดังนี้

   1. นำงยุพเรศ เที่ยงธรรม      กรรมกำร / ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

   2. Mr. Johan Willem Maarten Jansen  กรรมกำรอิสระ

   3. นำยด�ำรงรักษ อภิบำลสวัสดิ์    กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม / กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

   4. Mrs. Kerry-Ann Shipp     กรรมกำร

  ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้เสนอวำระและเสนอรำยช่ือบคุคลเข้ำรับกำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรได้ล่วงหน้ำ ระหว่ำงวนัที ่1 พฤศจิกำยน 2564 ถงึ 31 ธนัวำคม 2564  

  แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวำระและรำยชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร  

  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (ไม่รวมกรรมกำรผูม้ส่ีวนได้เสีย) ได้พิจำรณำกลัน่กรองอย่ำงรอบคอบ และมคีวำมเหน็ว่ำกรรมกำรทีค่รบก�ำหนดตำมวำระทัง้ 4 คน  

  เป็นผู้มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ มคีณุสมบตัเิหมำะสม ปฏบิตัหิน้ำท่ีกรรมกำรอย่ำงมปีระสิทธภิำพ ให้ข้อคดิและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรและบริษทัเป็นอย่ำงดตีลอดมำ ส�ำหรับ  

  Mr. Johan Willem Maarten Jansen ซึง่มคีณุสมบตัเิป็นกรรมกำรอสิระ ด�ำรงต�ำแหน่งมำกกว่ำ 3 วำระตดิต่อกนั แต่กรรมกำรอิสระท่ำนดงักล่ำวข้ำงต้น เป็นผูม้ปีระสบกำรณ์ 

  ในธุรกิจหลักของบริษัท และตลอดระยะเวลำที่ด�ำรงต�ำแหน่งสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมกำรสรรหำและ 

  พิจำรณำค่ำตอบแทน จึงได้เสนอให้คณะกรรมกำรพจิำรณำเสนอชือ่กรรมกำรทัง้ 4 คน ให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้เพ่ือพิจำรณำเลอืกตัง้กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งอีกวำระหนึง่ ทัง้นี ้ข้อมลู 

  เบื้องต้นของกรรมกำรที่พ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตั้งกลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งอีกวำระหนึ่งเป็นรำยบุคคลได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ 

  หนังสือเชิญประชุม ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 4 

  อนึ่ง กรรมกำรทั้ง 4 คนดังกลำ่ว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ ไม่เคยรับโทษจ�ำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท�ำโดยทุจริต และไม่ได ้

  ประกอบกิจกำร หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท

  ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรซึง่ไม่รวมกรรมกำรผูม้ส่ีวนได้เสีย ได้พิจำรณำกล่ันกรองอย่ำงรอบคอบถงึคณุสมบตัขิองกรรมกำรทัง้ 4 คน ทีไ่ด้ผ่ำนกระบวนกำร 

  สรรหำและกลัน่กรองคณุสมบตัจิำกคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนแล้ว จึงมมีตเิหน็ชอบตำมควำมเหน็ของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน เหน็ควร 

  เสนอทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้พิจำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรทีถ่งึก�ำหนดต้องออกตำมวำระได้แก่ นำงยพุเรศ เทีย่งธรรม Mr. Johan Willem Maarten Jansen นำยด�ำรงรักษ อภบิำลสวสัดิ์  

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสำมำรถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 และเอกสำรประกอบกำรประชุมได้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.haadthip.com ภำยใต้หัวข้อ  
“นักลงทุนสัมพันธ์”  >  “ผู้ถือหุ้น”  >  “กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 2565” ตั้งแต่วันที่	26	มีนาคม	2565	เป็นต้นไป

วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 31	มีนาคม	2565

เรื่อง		ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท	โพสโค-ไทยน๊อคซ์	จ�ากัด	(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	

1.	 ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564	ซึ่งประชุมเมื่อวันที	่7	พฤษภาคม	2564

2.	 QR	Code	ส�าหรับดาวโหลดรายงานประจ�าปี	2564	และงบการเงินประจ�าปี	2564	(แบบ	56-1	(One	Report)	2564)	ในรูปเล่มแบบอิเล็กทรอนิกส์

3.	 รายละเอียดบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

4.	 ข้อบังคับของบริษัทฯ	เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565

5.	 หนังสือมอบฉันทะ	แบบ	ก.	แบบ	ข.	และ	แบบ	ค.	ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด

6.	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

7.	 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8.	 เอกสารส�าหรับการลงทะเบียน

	 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	โพสโค-ไทยน๊อคซ์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	ครั้งที	่1/2565	เมื่อวันที่	18	กุมภาพันธ์	2565	ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2565	 

ในวันที่	28	เมษายน	2565	เวลา	10.00	น.	โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น		โปรดพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่	1	 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	7	พฤษภาคม	2564

หลักการและเหตุผล

บริษัทได้จัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2564	 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	 7	 พฤษภาคม	 2564	 และได้ส่งส�าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 

(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)	 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท	 (www.poscothainox.com)	 รายละเอียดปรากฏตาม	 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2564	ซึ่งประชุมเมื่อวันที	่ 7	พฤษภาคม	2564	 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว	จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2564 และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 (One Report)) 2564

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ	ได้จัดท�าสรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปี	2564	และการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	ซึ่งเกิดขึ้นในรอบป	ี2564	ดังรายละเอียดปรากฏในแบบ	56-1	(One	Report)	2564		ตาม	สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2564	และแบบ	56-1	(One	Report)	2564

หมายเหตุ

ในวาระนี้เป็นเพียงวาระการแจ้งให้ทราบ	ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ได้แก่ บัญชีก�าไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ ประจ�าปี 2564

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	ซึ่งก�าหนดให้บริษัทฯ	ต้องจัดท�างบการเงิน	คือ		งบก�าไรขาดทุน	และงบดุลประจ�าปีสิ้นสุด	ณ	รอบปีบัญชีของบริษัทฯ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	

และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัต	ิ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า	งบการเงินของบริษัทประจ�าปี	2564	จัดท�าอย่างถูกต้อง	และ		ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว	จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการ

เงินที่ตรวจสอบแล้ว	ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2564

หลักการและเหตุผล

1.	 เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทฯ	ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินส�ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	จนกว่า

เงินส�ารองดังกล่าวจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10		ของทุนจดทะเบียน	ในปี	2564	ผลประกอบการของบริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิ	882.12	ล้านบาท	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงเสนอให้จัดสรรก�าไรส่วนนี้ไว้เป็น

ทุนส�ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ	จ�านวนร้อยละ	5.40	หรือเป็นเงินจ�านวน	47.63	ล้านบาท	รวมกับทุนส�ารอง	ณ	ปัจจุบัน	ท�าให้บริษัทฯ	มีทุนส�ารองตามกฏหมายเป็นเงิน	561.69	ล้านบาท	หรือ

ร้อยละ	7.21	ของทุนจดทะเบียน

2.	บริษัทฯ	มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในจ�านวนไม่ต�่ากว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสะสมตามกฎหมาย	รวมไปถึงเงินสะสมอื่น	ๆ	ที่บริษัทฯ	ก�าหนด	ทั้งนี้บริษัทฯ	ไม่มีเงินสะสม

อื่นนอกเหนือจากทุนส�ารองตามกฏหมาย	จึงเสนอให้	จ่ายปันผลเป็นเงิน	0.10700	บาท	ต่อหุ้น	หรือเท่ากับ	834.14	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	99.96	ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินส�ารองตาม

กฎหมาย	โดยได้ก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	 (Record	Date)	 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลเมื่อวันที่	 21	มีนาคม	2565	และ	มีก�าหนด

จ่ายเงินปันผลในวันที่	20	พฤษภาคม	2565

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปีล่าสุดของบริษัทฯ

งบปี 2560 2561 2562 2563 2564

อัตราปันผลต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น) 0.02660 0.05723 - - 0.10700

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินส�ารองตามกฎหมาย	(%) 70.00 85.00 - - 99.96

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิเป็นเงินส�ารองตามกฎหมายร้อยละ	5.40	หรือเป็นเงินจ�านวน	47.63	ล้านบาท	และจ่ายเงินปันผลจ�านวน	0.10700	

บาท	ต่อหุ้น	คิดเป็นจ�านวนเงิน	834.14	ล้านบาทส�าหรับผลประกอบการประจ�าปี	2564	โดยก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที	่20	พฤษภาคม	2565

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	5	 พิจารณาอนุมัติก�าหนดโบนัสประจ�าปี	2564	และค่าตอบแทนประจ�าปี	2565	ส�าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	23	ก�าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน	อันได้แก่	เบี้ยเลี้ยง	บ�าเหน็จ	และโบนัส	หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใด	ๆ	ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ก�าหนด

เป็นคราว	ๆ	ส�าหรับปีนี้การพิจารณาจะเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น	ๆ	ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน	รวมไปถึงผลประกอบการของบริษัทฯ	

และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน	

ความเห็นคณะกรรมการ

จากเหตุผลข้างต้น	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโบนัสประจ�าปี	2564	และค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2565	ส�าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ		ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทกรรมการ องค์ประกอบค่าตอบแทน ป	ี2564 ปี	2565	(ปีที่เสนอ)

คณะกรรมการบริษัท
1.เงินโบนัสประจ�าปี	2564	(บาท/ท่าน/ปี) 300,000 350,000

2.ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจ�าปี	2565	(บาท/ท่าน/เดือน) 30,000 35,000

คณะกรรมการตรวจสอบ 1.	เงินโบนัสพิเศษประจ�าปี	2564	(บาท/ท่าน/ปี) 50,000 50,000

ทั้งนี้	 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น	 ๆ	 และผลประโยชน์อื่นใด	 นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น	 ทั้งนี้	 โบนัสประจ�าปี	 2564	 ของคณะกรรมการบริษัทฯ	 จะจ่ายเป็นอัตราส่วนตามจ�านวนครั้ง 

ของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ต่อจ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในป	ี2564

ส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านจะได้รับโบนัสพิเศษเป็นจ�านวนเท่ากัน	ท่านละ	50,000	บาท

อย่างไรก็ตาม	โบนัสทุกประเภทส�าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ	จะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในป	ี2564		จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสเท่านั้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 และข้อบังคับของบริษัทข้อ	 18	 ก�าหนดให้กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 ในอัตรา	 1	 ใน	 3	 

ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีครั้งนี	้มีกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน	3	คน	ดังนี้

1.	 นายยองชอล	ควอน	 	 ประธานกรรมการ/กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

2.	 นายจีซอบ	เชว์*	 	 	 กรรมการ

3.	 นางสาวซังอึน	ซน*		 	 กรรมการ

*เป็นกรรมการที่มาจากบริษัท	Posco	Co.,	Ltd.	ซึ่งถือเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน	แต่ไม่ใช่คู่แข่งกัน

โดยมีรายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตาม	 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	 	 อย่างไรก็ดี	 ข้อบังคับของบริษัทฯ	 ก�าหนดให้กรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระสามารถ

กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งได้	โดยกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระทั้ง	3	ท่าน		ต่างมากด้วยความสามารถ	อีกทั้งยังมีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะบริหารกิจการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ	 

ต่อไป	ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง	3	ท่าน	ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง	พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้	กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง	บริษัทฯ	ขอเรียนว่า	ในช่วงที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ	รายเดิมที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระทั้ง	3	ท่าน	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	ทั้ง	3	ท่าน	ได้แก่

1.	 นายยองชอล	ควอน	 	 ประธานกรรมการ/กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

2.	 นายจีซอบ	เชว์*	 	 	 กรรมการ

3.	 นางสาวซังอึน	ซน*		 	 กรรมการ

*เป็นกรรมการที่มาจากบริษัท	Posco	Co.,	Ltd.	ซึ่งถือเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน	แต่ไม่ใช่คู่แข่งกัน

	(โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะงดออกเสียง)

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	7	 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญช	ีและก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2565

หลักการและเหตุผล

ตามหลักปฏิบัติของบริษัทฯในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเป็นประจ�าทุกปี	บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้บริษัทสอบบัญชีชั้นน�าต่าง	ๆ	ท�าการเสนอราคาเพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

จากการคดัเลือกโดยการพิจารณาอตัราค่าสอบบญัช	ีประกอบกบัมาตรฐานขององค์กร	โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุตัิ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	ได้แก่

1.	 นายบัณฑิต	ตั้งภากรณ์		 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8509	หรือ

2.	 นางสาวมาริษา	ธราธรบรรพกุล	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5752	หรือ

3.	 นางสาว	พรทิพย	์ริมดุสิต	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5565	หรือ

4.	 นาย	ธีรวัฒน์	วิทยาภาเลิศ	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11464

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าป	ี 2565	 โดยทั้ง	4	ท่าน	ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด	

จึงมีความอิสระในการตรวจสอบ	และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ	โดย	บริษัท	เคพีเอ็มจ	ีภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วรวม	6	ปี	(ไม่รวมปีที่ขออนุมัติ)

ในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	บริษัท	เคพีเอ็มจ	ีภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	จะจัดให้มีผู้สอบบัญชีรายอื่นภายใต้สังกัดบริษัทมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีแทน

โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้พจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้อนมุตัค่ิาตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชปีระจ�าปี	2565	เป็นเงินจ�านวนรวมทัง้ส้ิน	3.44	

ล้านบาท	ประกอบด้วยค่าผู้สอบบัญชี	3.00	ล้านบาท	และค่าบริการอื่น(ค่าที่ปรึกษาด้านภาษี)	0.44	ล้านบาท

ก)	 ค่าที่ปรึกษาภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน	0.14	ล้านบาท		(บริการโดยบริษัท	ส�านักภาษ	ี	เคพีเอ็มจ	ีภูมิไชย	จ�ากัด	(“KPMG	TAX”))

ข)	 ค่าที่ปรึกษาภาษีทั่วไปจ�านวน	0.30	ล้านบาท	(บริการโดยบริษัท	ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร	ไพร้ซ-วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	จ�ากัด	(“PWC”))

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีล่าสุดของบริษัทฯ	(หน่วย	:	ล้านบาท)	

งบปี 2561 2562 2563 2564 2565

ค่าผู้สอบบัญชี ไม่เกิน	2.95 3.00 3.00	 3.00 3.00

ค่าบริการอื่น - 0.14 0.44 0.44 0.44

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	8	 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งกรรมการใหม่ที่มาจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน	แต่ไม่ใช่คู่แข่งกัน

หลักการและเหตุผล

จากที่ประชุมคณะกรรมบริษัทครั้งที่	2/2565	เมื่อวันที่	3	มีนาคม	2565	พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง	นายโฮยอง	คิม	แทนกรรมการที่ลาออก	(นายซึงโจ	คิม)	เนื่องจากนายโฮยอง	คิม	มี

คุณสมบัต	ิความสามารถและประสบการณ์เหมาะสม	เป็นกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ดี	นายโฮยอง	คิมมาจาก	Posco	Co.,	Ltd.

เดิม เปลี่ยนเป็น	(1	มีนาคม	2565	เป็นต้นไป)

POSCO	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ฯ	ได้ท�าการแยกส่วนธุรกิจ(spin	off	business	unit)	โดยตั้งเป็นบริษัทใหม่ชื่อ	Posco	Co.,	Ltd.	ในวันที่	1	มีนาคม	2565	ซึ่งภายหลังจากแยกส่วน

ธุรกิจ	POSCO	จะเปลี่ยนชื่อทางการค้าเป็น	POSCO	Holdings	Inc.	และแปรสภาพเป็น	holding	company	แต่ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่ได้เปลี่ยนแปลง	ดังนั้น	Posco	Co.,	Ltd.	

จึงถือเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน	แต่ไม่ใช่คู่แข่งกัน

อ้างถึง	ข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อ	21.	ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหำ้มตำมข้อ 17. แห่งข้อบังคับนี้เขำ้เป็น 

 กรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระคณะกรรมกำรจะเหลือน้อยกวำ่ 2 เดือน

 มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่

    บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำว จะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเทำ่วำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน

ข้อ	29.	ห้ำมมใิห้กรรมกำรประกอบกจิกำร เข้ำเป็นหุน้ส่วนไม่จ�ำกดัควำมรับผดิ หรือเข้ำเป็นกรรมกำรในนติบิคุคลอืน่ทีม่สีภำพเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบรษัิท เว้นแต่จะแจ้งให้ทีป่ระชมุ 

 ผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ดังนั้น	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการแต่งตั้ง	 นายโฮยอง	 คิม	 กรรมการใหม่ที่มาจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน	 แต่ไม่ใช่คู่แข่งกัน	 โดยมีผลนับตั้งแต่	 

28	เมษายน	2565	เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการแต่งตั้ง	นายโฮยอง	คิม	กรรมการใหม่ที่มาจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน	แต่ไม่ใช่คู่แข่งกัน	โดยมีผลนับตั้งแต่	28	เมษายน	2565	

เป็นต้นไป

หมายเหตุ

ในวาระนี้เป็นเพียงวาระการแจ้งให้ทราบ	ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

การเสนอเรื่องอื่น	 ๆ	 นอกจากที่ได้ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมพิจารณานั้น	 จะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม

ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้

	 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	ในวันพฤหัสบดีที่	28	เมษายน	2565	เวลา	10.00	น.	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น	(e-AGM)

	 ทั้งนี	้บริษัทฯ	ขอให้ท่านศึกษาวิธีการยืนยันตัวตนส�าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์การลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารส�าหรับลงทะเบียน	ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน

และขั้นตอนการเข้าประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตาม	สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

	 โดยบริษัทฯ	 จะด�าเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯตาม	สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	 และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

ของบริษัทฯ	 เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน	 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ	 ดังมีรายนามและรายละเอียดปรากฏตาม	 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	 และส่งหนังสือมอบฉันทะ 

ตาม	สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	พร้อมเอกสารประกอบมายัง	

นางสาวเยาวพา		โกเมนทักษิณ	(เลขานุการบริษัท)

บริษัท	โพสโค-ไทยน๊อคซ	์จ�ากัด	(มหาชน)	

อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร	์ชั้น	15/6-8	เลขที่	622

ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองตัน	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ		10110

โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ	ภายในวันที่	22	เมษายน	2565

	 ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง	หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ	ระบบลงทะเบียนยื่นแบบค�าร้องจะเปิดให้ด�าเนินการยืนยันตัวตน

และลงทะเบียน	ตั้งแต่วันที	่18	เมษายน	2565	โดยระบบจะปิดรับลงทะเบียนเวลา	8.00	น.	ของวันที่	28	เมษายน	2565

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ขอเรียนว่า	 บริษัทฯ	 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม	 และเสนอชื่อบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2565	 

เป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที	่23	พฤศจิกายน	2564	ถึงวันที่	15	มกราคม	2565	ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น	อย่างไรก็ด	ีไม่ปรากฎว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ

ระเบียบวาระเพิ่มเติมส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	หรือเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการแต่อย่างใด

	 อนึ่ง	บริษัทฯ	ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565	ในวันที่	21	มีนาคม	2565	(Record	Date)	และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา	225	แห่งพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์พ.ศ.	2535	

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

	 ขอแสดงความนับถือ

	 (นายยองชอล	ควอน)

	 ประธานกรรมการ/กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

ขอ้มูลเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีีล่าสุดของบรษิทัฯ (หน่วย : ลา้นบาท)

งบปี 2561 2562 2563 2564 2565
คา่ผูส้อบบญัชี ไม่เกนิ 2.95 3.00 3.00 3.00 3.00
คา่บรกิารอืน่ - 0.14 0.44 0.44 0.44

หมายเหตุ

มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

วาระที่ 8 พจิารณารบัทราบการแตง่ต ัง้กรรมการใหม่ทีม่าจากบรษิทัในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั แต่
ไม่ใชคู่แ่ข่งกนั

หลกัการและเหตผุล

จากที่ประชมุคณะกรรมบรษิัทคร ัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัที่ 3 มีนาคม 2565 พิจารณาแลว้เห็นควรอนุมตัิแต่งตัง้
นายโฮยอง คมิ แทนกรรมการทีล่าออก (นายซงึโจ คมิ) เน่ืองจากนายโฮยอง คมิ มคีุณสมบตัิ ความสามารถและ
ประสบการณเ์หมาะสม เป็นกรรมการบรษิทั

อยา่งไรก็ดี นายโฮยอง คมิมาจาก Posco Co., Ltd.

เดมิ เปลีย่นเป็น
(1 มนีาคม 2565 เป็นตน้ไป)

POSCO ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั ฯ ไดท้ําการแยกส่วนธรุกจิ(spin off business unit) โดยตัง้เป็นบรษิทั
ใหม่ช ือ่ Posco Co., Ltd. ในวนัที่ 1 มีนาคม 2565 ซึง่ภายหลงัจากแยกส่วนธุรกจิ POSCO จะเปลีย่นชือ่ทาง
การคา้เป็น POSCO Holdings Inc. และแปรสภาพเป็น holding company แตท่ัง้นีส้ดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ
ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลง ดงัน้ัน Posco Co., Ltd. จงึถอืเป็นบรษิทัในกลุ่มธรุกจิเดยีวกนั แตไ่ม่ใชคู่แ่ข่งกนั

อา้งถงึ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ

ขอ้ 21. ในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือก
บุคคลหนึง่ซ ึง่มคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 17. แห่งขอ้บงัคบันีเ้ขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระคณะกรรมการจะเหลอืนอ้ยกวา่ 2 เดอืน
มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการ
ทีย่งัเหลอือยู่
บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระทีย่งัเหลืออยู่ของ
กรรมการทีต่นแทน

ขอ้ 29. หา้มมใิหก้รรมการประกอบกจิการ เขา้เป็นหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผดิ หรอืเขา้เป็นกรรมการในนิตบิุคคล
อืน่ทีม่สีภาพเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั เวน้แตจ่ะแจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นที ่
จะมมีตแิต่งตัง้

POSCO เปลีย่นชือ่ POSCO Holding Inc.

POSCO-Thainox

POSCO-Thainox

แยกสว่นธรุกจิ
(Spin-off)

POSCO Co., Ltd.

วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565
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องค์ประกอบของค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564

คณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ

40,000 บาท / เดือน

30,000 บาท / เดือน

40,000 บาท / เดือน

30,000 บาท / เดือน

ค่าตอบแทนตามผลการด�าเนินงาน (Incentive Fee) ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน

ค่าตอบแทนอื่นๆ ตรวจสุขภาพประจ�าปีและ

ประกันสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจ�าปีและ

ประกันสุขภาพ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

ผูกพันบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน 12,000 บาท / เดือน 12,000 บาท / เดือน

กรรมการชุดย่อย  ค่าตอบแทน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

องค์ประกอบของค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

30,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหาร ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการบริหาร

- กรรมการบริหาร

16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนด

ค่าตอบแทน และก�ากับ

ดูแลกิจการ

ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการสรรหาฯ

- กรรมการสรรหาฯ

20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

  และ ขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการด�าเนินงาน (Incentive fee) ส�าหรับปี 2564 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 1.60 ล้านบาท

  ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากบัดแูลกจิการน�าเสนอ  จึงมมีตอินมุตัใิห้น�าเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตักิารก�าหนดค่าตอบแทน 

  กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยส�าหรับปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการด�าเนินงาน และค่าตอบแทนอื่นๆ รวมถึง การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการ 

  ด�าเนินงาน (Incentive fee) ส�าหรับปี 2564 จ�านวนเงินไม่เกิน 1.60 ล้านบาทโดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรการจ่ายให้กับกรรมการบริษัท

  การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2565

  วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 

  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัช ีโดยพิจารณาจากคณุสมบตัขิองผูส้อบบญัช ีผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมา ความเป็นอสิระ รวมถงึค่าธรรมเนยีมทีเ่หมาะสมแล้ว จงึเหน็ควรให้ 

  น�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส   เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ�าปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

  1. นายชัยศิริ  เรืองฤทธิ์ชัย   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 

  2. นางสาววราภรณ์  วรธิติกุล      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474

  3. นายวิเชียร  กิ่งมนตรี    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977

   ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด แทนได้

  ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระและแสดงความเห็น 

  ต่องบการเงินของบริษัทฯ

  จ�านวนปีที่ให้บริการ 7 ปี (2558-2564) (นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 – 2564)

  ค่าสอบบัญชีของบริษัท ส�าหรับปี 2565 เป็นจ�านวนเงิน 2.70 ล้านบาท (ปี 2564 จ�านวน 3.10 ล้านบาท) โดยเป็นเงิน ค่าสอบบัญชีประจ�าปีและรายไตรมาส (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ�าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง  

  ค่าที่พัก ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ) 

  การตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี (Non - Audit fee) ไม่มี

  ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยนั้น สังกัดส�านักงานสอบบัญชีเดียวกัน 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เหน็ชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้พิจารณาอนมุตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คปูเปอร์ส เอบเีอเอส  

  จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�าปี 2565 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอ โดยมีประวัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

  การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ�ากัดให้กับบุคคลเกี่ยวโยงกัน

  วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (“บริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล”) ซึ่งเป็น 

  บริษัทย่อยของบริษัทฯ จ�านวน 2,039,998 หุน้ หรือคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของบริษัทซอีอยล์ ปิโตรเคมคีอล ให้แก่บริษัท เนเชอรัล เอน็เนอร์ยี ่รีไฟเนอร่ี จ�ากดั (“ผูซ้ื้อ”) โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนจากการ  

  ขายหุน้ดงักล่าวเป็นเงินจ�านวนทัง้ส้ิน 256,000,000.00 บาท (“ธรุกรรมการขายหุน้ในบริษัทย่อย”) ทัง้นี ้ในปัจจุบนั บริษัทซอีอยล์ปิโตรเคมคีอล มวีตัถปุระสงค์ในการประกอบกจิการผลิตและจ�าหน่ายโซลเว้นท์และผลิตภณัฑ์ ปิโตรเลียมเหลว 

    ทั้งนี้ ภายหลังธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทซีออยล์ ปิโตรเคมีคอลอีกต่อไป และบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอลจะส้ินสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และผู้ซื้อจะเป็น 

  ผู้พิจารณาแนวทางการด�าเนินการเกี่ยวกับสัญญาเช่าทรัพย์สินระหว่างบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล และผู้ซื้อ โดยบริษัทฯ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�าเนินการเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวอีกต่อไป

   ธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และผู้ซื้อเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง

   1. ที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล ให้กับบุคคลเกี่ยวโยงกัน

   2. ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

    (1) การแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล ตามที่ผู้ซื้อเสนอ

    (2) การแก้ไขอ�านาจกรรมการของบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล ตามที่ผู้ซื้อเสนอ และ

    (3) การเปลี่ยนแปลงผู้มีอ�านาจในการสั่งจ่ายเงินในบัญชีของบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล ตามที่ผู้ซื้อเสนอ

   3. ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อ (ตามที่กฎหมายและข้อบังคับก�าหนด) มีมติอนุมัติให้ซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นทั้งหมดของบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอลจากบริษัทฯ

   ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และการเข้าท�าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยจะเสร็จสมบูรณ์ ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 

   ภายหลังจากที่บริษัทฯ ด�าเนินการขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอลเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะน�าเงินจ�านวน 256,000,000.00 บาทที่ได้รับจากการขายหุ้นดังกล่าวมาใช้ในการด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

   1) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสนับสนุนการด�าเนินงานภายในกลุ่มบริษัท และ/หรือ

   2) ช�าระคืนเงินกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระ และ/หรือ

   3) ส�ารองไว้เพื่อแผนการขยายกิจการหรือลงทุนในโครงการหรือกิจการที่น่าสนใจในอนาคต

   การเข้าท�าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย เข้าข่ายเป็นรายการจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่มีนัยส�าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา 

  หรือจ�าหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน 

  ในการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค�านวณขนาดรายการสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ  

  ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และ Management Account ของบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้ว พบว่า มูลค่าเงินลงทุน 

  ของบริษัทฯ ในบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล จ�านวน 189.82 ล้านบาท และมีค่าเผื่อการด้อยค่าเท่ากับ 141.31 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าจะเท่ากับ 48.52 ล้านบาท  

  และหนี้สินที่บริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอลยังคงค้างช�าระอยู่กับบริษัทฯ จ�านวน 215.79 ล้านบาท จึงรวมมูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯ ในบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอลได้เท่ากับ 264.31 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสิ่งตอบแทน 

  ซึ่งเท่ากับ 256.00 ล้านบาทแล้ว พบว่า มูลค่าตามบัญชีมีค่าสูงสุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงใช้มูลค่าตามบัญชีซึ่งเท่ากับ 264.31 ล้านบาท ในการค�านวณขนาดรายการจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และเมื่อได้ค�านวณตามวิธีการค�านวณตามเกณฑ์ภายใต้ 

  ประกาศรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว พบว่า การเข้าท�ารายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.54 ตามเกณฑ์มูลค่าตามบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าท�ารายการจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้น 

  ในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าท�ารายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น มูลค่ารายการจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ จึงมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.54 ตามเกณฑ์มูลค่าตามบัญชี ดังนั้น  

  รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดท�ารายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าท�ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก 

   1. นายเชิดชู ปานบุญห้อม (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.60 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ข) ถือหุ้นในผู้ซื้อโดยทางอ้อม ผ่านบริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

    โดยทางอ้อมของผู้ซื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายทั้งหมดในบริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด โดย (ข1) บริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ถือหุ้นในบริษัท นทลิน จ�ากัด (“บริษัทนทลิน”) คิดเป็น 

    สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทนทลิน (ข2) บริษัทนทลินถือหุ้นในบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ�ากัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ�ากัด และ (ข3) บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์  

    จ�ากดั ถอืหุน้ในผูซ้ือ้ คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมดของผูซ้ือ้ และ (ค) เป็นบดิาของนางสาวนรีชา ปานบญุห้อม ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของบริษัทนทลิน และเป็นบดิาของนายปวณี  

    ปานบญุห้อม ซึง่เป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่โดยทางอ้อม และกรรมการของผูซ้ือ้ ซึง่ความสัมพันธ์ในลักษณะดงักล่าว เข้าข่ายเป็น “ญาตสินทิ” ตามนยัของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลู 

    และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

   2.  บริษัทนทลิน (ก) ถอืหุน้ในบริษัทฯ คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.04 ของหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  และ (ข) ถอืหุน้ในผูซ้ือ้โดยทางอ้อม ผ่านบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ�ากดั คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุน้ทัง้หมด 

    ของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ�ากัด โดยบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ�ากัด ถือหุ้นในผู้ซื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ซื้อ

    นอกจากนี้ บริษัทนทลิน มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม นายสุรพล มีเสถียร และนายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

   3.  บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ�ากัด มีนายปวีณ ปานบุญห้อม (ก) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ซื้อโดยทางอ้อม (นายปวีณ ปานบุญห้อม ถือหุ้นในบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ�ากัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท  

    ไนน์ เอเลเมนท์ จ�ากัด โดยบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ�ากัด ถือหุ้นในผู้ซื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ซื้อ) (ข) เป็นกรรมการของผู้ซื้อ (ค) เป็นน้องชายของ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นกรรมการ 

    และผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัทนทลิน และเป็นบุตรของนายเชิดชู ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และผู้ซื้อ ซึ่งเข้าข่ายเป็นญาติสนิทตามนัยของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 

    แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

   4.  นายปวีณ ปานบุญห้อม ซึ่ง (ก) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ซื้อโดยทางอ้อม (นายปวีณ ปานบุญห้อม  ถือหุ้นในบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ�ากัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ�ากัด  

    โดยบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ�ากัด ถือหุ้นในผู้ซื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ซื้อ) (ข) เป็นกรรมการของผู้ซื้อ (ค) เป็นน้องชายของนางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  

    เป็นกรรมการของบรษัิทนทลิน และเป็นบตุรของนายเชดิช ูปานบญุห้อม ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ และผูซ้ือ้ ซึง่เข้าข่ายเป็น “ญาตสินทิ” ตามนยัของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย 

    ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ซื้อเข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ 

  ประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏบิตักิารของบริษัทจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจิกายน 2546 (และทีไ่ด้มกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ) เมือ่ค�านวณขนาด 

  รายการตามเกณฑ์ของรายการท่ีเกีย่วโยงกนั โดยค�านวณจากมูลค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ  ส�าหรบัปีส้ินสุด ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ีและ Management  

  Account ของบรษัิทซอีอยล์ปิโตรเคมคีอล ส�าหรบัปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ประกอบด้วยมลูค่าเงินลงทนุของบริษัทฯ ในบริษัทซอีอยล์ปิโตรเคมคีอล (หลังหกัค่าเผือ่การด้อยค่า) จ�านวน 48.52 ล้านบาท (โดยเมือ่วนัที ่11 เมษายน 2559  

  บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุน้ของบริษัทซอีอยล์ปิโตรเคมคีอล เป็นเงินทัง้ส้ิน 135.82 ล้านบาท ต่อมาได้จดทะเบยีนเพ่ิมทนุ โดยช�าระเป็นเงนิทัง้ส้ิน 13.50 ล้านบาทเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2560 และจดทะเบยีนเพ่ิมทนุอกีคร้ัง คดิเป็นมลูค่า 40.50 ล้านบาท  

  เมือ่วันที ่27 มนีาคม 2561 รวมเป็นเงินลงทนุในบริษัทซอีอยล์ปิโตรเคมคีอลทัง้ส้ิน 189.82 ล้านบาท) ทัง้นี ้จากการพิจารณาหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรบัปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชแีล้ว  

  พบว่า มลูค่าเงินลงทนุในบริษัทซอีอยล์ปิโตรเคมคีอลทัง้ส้ิน มค่ีาเผือ่การด้อยค่าเท่ากบั 141.31 ล้านบาท ดงันัน้ มลูค่าเงินลงทนุในบริษัทซอีอยล์ปิโตรเคมคีอล หลังหกัค่าเผ่ือการด้อยค่าจึงมจี�านวนเท่ากบั 48.52 ล้านบาท) และหนีสิ้นทีบ่ริษัท 

  ซอีอยล์ปิโตรเคมคีอลทัง้ส้ินยงัคงค้างช�าระอยูก่บับริษัทฯ จ�านวน 215.79 ล้านบาท รวมมลูค่าตามบญัชขีองบริษัทฯ ในบริษัทซอีอยล์ปิโตรเคมคีอลทัง้ส้ิน เท่ากบั 264.31 ล้านบาท ทัง้นี ้เมือ่เปรียบเทยีบกบัมลูค่าของส่ิงตอบแทนซึง่เท่ากบั 256.00 ล้านบาท  

  พบว่ามลูค่าตามบญัชมีค่ีาสูงกว่ามลูค่าส่ิงตอบแทน จึงใช้มลูค่าตามบญัชขีองบริษัทฯ ในบริษัทซอีอยล์ปิโตรเคมคีอล ซึง่เท่ากบั 264.31 ล้านบาท ในการค�านวณขนาดรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มกีารเข้าท�ารายการเกีย่วโยงกนัของบริษัทฯ  

  ประเภทเดยีวกนั และท�ากบับคุคลเดยีวกนัในรอบหกเดอืนทีผ่่านมาทีย่งัไม่ได้รับอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ การเข้าท�ารายการในคร้ังนี ้จะมมีลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนของรายการเกีย่วโยงกนัของบริษัทฯ เท่ากบั 264,306,579.52 บาท หรือคดิเป็น 

  ร้อยละ 16.16 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น ขนาดรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวจึงมีมูลค่าเกินกว่า 20.00 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

   ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2565 พิจารณาอนุมัติ การมอบอ�านาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอ�านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ�านาจพิจารณา 

  และด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จ�าเป็นในการเข้าท�าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าท�า ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย  

  การก�าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ�าเป็นและเกี่ยวกับธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวตามที่จ�าเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอยีดเกีย่วกบัธรุกรรมการขายหุน้ในบริษัทย่อย ตามรายงานความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงินอสิระเกีย่วกบัรายการกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10) และสารสนเทศของบริษัท ซอีอยล์ จ�ากดั (มหาชน)  

  เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

  ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการ ไม่รวมกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้พิจารณาอนมุตักิารขายหุน้ทัง้หมดของบริษัท ซอีอยล์ ปิโตรเคมคีอล จ�ากดั ให้กบับริษัท เนเชอรัล เอน็เนอร์ยี่  

  รีไฟเนอร่ี จ�ากดั ซึง่เป็นบคุคลเกีย่วโยงกนั โดยมอบอ�านาจให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร หรือผู้รับมอบอ�านาจจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร เป็นผู้มอี�านาจพจิารณาและด�าเนนิการในเร่ืองต่างๆ ทีจ่�าเป็นในการเข้าท�าธุรกรรม การขายหุน้ในบริษัทย่อย  

  ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าท�า ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย การก�าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จ�าเป็นและเกี่ยวกับธุรกรรม 

  การขายหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวตามที่จ�าเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

   ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2565 (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง และ/หรือ มีส่วนได้เสียที่ 

  ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คือ (1) บริษัท นทลิน จ�ากัด ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จ�านวน 292,550,417  หุ้น (2) นายเชิดชู  ปานบุญห้อม ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จ�านวน 68,835,902 หุ้น 

   นอกจากนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงันัน้ ผู้ถอืหุน้ของบริษัทจ�านวน 2 ราย ได้แก่ (1) นายสุรพล มเีสถยีร ซึง่ถอืหุน้ในบริษัทฯ จ�านวน 3,471,104 หุน้ และ (2) นางสาวนรีชา ปานบญุห้อม ซึง่ถอืหุน้ในบริษัทฯ  

  จ�านวน 5,162,666 หุ้น ได้แสดงความประสงค์มายังบริษัทฯ ว่าตนจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และ เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยจะเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านทางแอพพลิชัน Inventech Connect เวลา  

  12.00 น. ท่านสามารถศึกษาขั้นตอน และวิธีการลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

   บริษัทใช้การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะเชิญที่ปรึกษากฏหมายอิสระมาร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฏหมายและข้อบังคับบริษัท 

  ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

   ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมาที่ E-mail: Compliance@seaoilthailand.com

   หากท่านมีข้อสงสัยเกีย่วกบัการลงทะเบยีนสามารถตดิต่อสอบถามเจ้าหน้าทีข่องบริษัทได้ทางเบอร์ตดิต่อ 02-398-9850 ต่อ 662 หรือ 673 หรือทางอเีมล์ Compliance@seaoilthailand.com หรือ Inventech Systems Call Center  

  เบอร์ติดต่อ: 02-5381481-82

               ขอแสดงความนับถือ

               บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

               ( นางสาวนีรชา  ปานบุญห้อม )

               ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส�านักก�ากับดูแลและเลขานุการบริษัท

โทร. 02-398-9850-1 ต่อ 662

  

LTR.SEA 034/2565 

               15   มีนาคม   2565

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 1. รายงานประจ�าปี 2564 (One Report) ในรูปแบบ QR Code 

 2. ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

 4. ประวัติกรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

 5. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

 7. เอกสารส�าหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

 8. หนังสือมอบฉันทะ 

 9. ค�านิยาม “กรรมการอิสระ” และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่รับมอบอ�านาจ

 10. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

 11. สารสนเทศของบริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2565 ได้มีมติก�าหนดวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยมี

สถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุมศรีนคร อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ได้ก�าหนดให้บริษัทต้องจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14  

  วนันบัแต่วนัประชมุ ซึง่บริษัทได้จัดท�ารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2564 และจัดส่งส�าเนารายงาน การประชุมดงักล่าวให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่รายงานการประชมุดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ 

  ของบริษัท (www.seaoilthailand.com) แล้ว 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาความถกูต้องครบถ้วนในการบนัทกึรายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี 2564 แล้ว เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้รับรองรายงานการประชมุดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดตาม 

  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

  การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

  วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดท�าสรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี 2564 (One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

  ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัท ประจ�าปี 2564

  การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส�าหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

  วตัถุประสงค์และเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากดั มาตรา 112 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 39 ซึง่ก�าหนดให้บริษัทต้องจัดท�างบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทนุประจ�าปีส้ินสุด ณ รอบปีบญัชขีองบรษัิททีผ่่านการตรวจสอบ 

  จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียด ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2564 (One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

  ผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวม

รายการ

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

2564 2563

สินทรัพย์รวม 3,096.60 2,203.52

หนี้สินรวม 1,419.32 782.85

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,677.28 1,420.67

รายได้จากการขาย บริการและการให้เช่ารวม 11,340.34 5,274.97

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม 240.03 31.54

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 230.95 18.45

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.3556 0.0284

  ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส�าหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาสอบทาน   

  จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

  การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล และจัดสรรเงินก�าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายส�าหรับผลการด�าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

  วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ30  ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส�ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก�าหนดและตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท                     

  อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต 

   นอกจากนี้ ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ก�าหนดว่า บริษัทฯ จ่ายปันผลจากเงินก�าไรเท่านั้น และ ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธ ิ

  ประจ�าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

  รายละเอียดการจ่ายปันผล

การจ่ายปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 2564 2563

จ�านวนหุ้น (หุ้น) 649,507,473 608,914,791

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท) 13,087,852 21,179,349

ก�าไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรร(บาท) 51,720,225 84,437,175

อัตราการจ่ายหุ้นปันผล 15 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล 15 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล

อัตราหุ้นปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.0666666667 0.06666667

อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น) 0.0074074075 0.00740741

อัตราการจ่ายปันผลรวม(บาท/หุ้น) 0.0740740742 0.07407408

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท) 48,111,665 45,104,802

อัตราการจ่ายปันผล ต่อ ก�าไรสุทธิ 367.60% 212.96%

  ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไร ดังนี้

   1) จัดสรรก�าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายประจ�าปี 2564 จ�านวน 700,000บาท 

   2) จัดสรรก�าไรสะสมเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จ�านวน 43,300,498 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 43,300,498 บาท หรือคิดเป็น 

   อัตราจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0666666667 บาท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ0.0666666667 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด 

   ในอัตราหุ้นละ 0.0074074075 บาท หรือคิดเป็นจ�านวนเงินประมาณ 4,811,167 บาท อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

      รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.0740740742 บาท (ทศนิยม 10 ต�าแหน่ง) คิดเป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 48,111,665 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตาม 

   อัตราที่กฎหมายก�าหนด โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 22 มีนาคม 2565 และก�าหนดจ่ายปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

  การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,637 หุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

  วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด มาตรา 140 ก�าหนดให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนได้โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จ�าหน่ายไม่ได้หรือยังไม่ได้น�าออกจ�าหน่าย โดยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ  

  ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจ�านวน 649,509,110 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 649,507,473 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ�าหน่ายจ�านวน 1,637  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทรวมเป็นจ�านวน 1,637 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.  

  ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน   649,507,473 บาท  (หกร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาท)

    แบ่งออกเป็น     649,507,473 หุ้น  (หกร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)

    มูลค่าหุ้นละ                    1 บาท  (หนึ่งบาท)

    โดยแยกออกเป็น

    หุ้นสามัญ    649,507,473 หุ้น  (หกร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)

    หุ้นบุริมสิทธิ                    -  หุ้น  ( - )”

  ความเห็นของคณะกรรมการ กรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงมีมติอนุมัติให้น�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ 

  ลดทุนจดทะเบียน

  การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 43,300,498 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

  วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด มาตรา 136 ก�าหนดให้บริษัทสามารถเพ่ิมทุนจากจ�านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพ่ิมขึ้น โดยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุน  

  จดทะเบียนจ�านวน 43,300,498 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 649,507,473 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน  692,807,971 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุนจ�านวน 43,300,498 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจ่ายปันผล  

  และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ในบริษัท ข้อ 4. ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน  692,807,971  บาท  (หกร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท)

    แบ่งออกเป็น       692,807,971 หุ้น  (หกร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)

    มูลค่าหุ้นละ                    1 บาท  (หนึ่งบาท)

    โดยแยกออกเป็น  

    หุ้นสามัญ   692,807,971  หุ้น  (หกร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)

    หุ้นบุริมสิทธิ      -  หุ้น  ( - )”

  ความเห็นของคณะกรรมการ กรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงมีมติอนุมัติให้น�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม 

  ทุนจดทะเบียน

  การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

  วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 6 ที่มีมติเสนอขอเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จ�านวน 43,300,498 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ  

  ในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

  ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอ จึงมีมติอนุมัติให้น�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

  การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

  วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ก�าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนาน 

  ที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่งก่อน  กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้ 

   บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น 

  กรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

   ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือก บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามนโยบายการ 

  สรรหาแล้ว และคัดเลือกทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  

  และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในภาพรวมและสอดคล้องกับ กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ 

  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

   1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร   ประธานกรรมการ กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง

   2. นายพร้อมพงษ์  ชัยศรีสวัสดิ์สุข  กรรมการ  กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาะหนึ่ง

   3. นางสาวอัจฉรียา บันสิทธิ์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน

        และก�ากับดูแลกิจการ แทน ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล ที่ครบวาระและ ไม่ประสงค์ต่อวาระเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

   โดยมรีายละเอียดประวตัขิองบคุคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 ทัง้นี ้ผูไ้ด้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอสิระล�าดับ (3) นางสาวอจัฉรียา บนัสิทธิ ์สามารถให้ความเหน็ได้อย่างอสิระ และมคีณุสมบตัคิวามเป็นอสิระครบถ้วน 

  ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 8

  ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ   

  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการน�าเสนอ

  การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้  ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการในวาระนี้ได้  

  เพราะไม่ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด มาตรา 33

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2565

  วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด มาตรา 90 ก�าหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท 

   ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ก�าหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ

   คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดแูลกจิการ ได้พิจารณาการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยตามนโยบายการก�าหนดค่าตอบแทน และอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าที ่ตลอดจน 

  พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน มีความเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการก�าหนดค่าตอบแทน 

  กรรมการ และกรรมการชุดย่อย ส�าหรับปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท (เท่ากับปี 2564) ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการด�าเนินงาน และค่าตอบแทนอื่นๆ ดังนี้

วันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565
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