ประกาศเชิญประชุม

20

เมษายน

2565

9

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565

													
วันที่ 7 เมษายน 2565
เรื่อง		 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�ำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
				2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี / รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ในรูปแบบ QR Code
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) และรหัสคิวอาร์ (QR Code) ส�ำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี /
รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ประจ�ำปี 2564
9. แบบฟอร์มลงทะเบียนส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
		โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบโดยทั่วกันว่าบริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
(เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ :-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นควรให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ รับทราบการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ�ำปี 2565 โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
ทั้งนี้ ในปี 2564 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 4,271,000 บาท
วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ
หมายเหตุ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งก�ำหนดให้บริษัทจะต้องจัดท�ำงบดุลและ
บัญชีกำ� ไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�ำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี / รายงานประจ�ำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) (สามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 โดยก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท ประจ�ำปี 2565 จ�ำนวน 3,440,000 บาท
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง
มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วันที) 7 เมษายน 2565

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่ก�ำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัททุกครั้ง  
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว และได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติ
งานสอบบัญชี การให้ค�ำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรอง งบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�ำหรับปี 2565 โดยก�ำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท�ำการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท
1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ
2. นางวิไล สุนทรวาณี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 และ/หรือ
3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523
						 หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้ง 3 รายข้างต้น
สอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจ�ำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท โดยการเปรียบเทียบปี 2565กับปี 2564 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

เรื) อง ขอเชิญเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พีเอสจี คอร์ ปอเรชัน) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
สิ)งที)ส่งมาด้ วย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังR ที) 1/2564
2. แบบแสดงรายการข้ อ มูลประจํ า ปี / รายงานประจํา ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้ อ มด้ วยงบ
แสดงฐานะทางการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
3. ประวัติของบุคคลที)ได้ รับการเสนอชื)อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทรายละเอียด
ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั ได้จดั ท�ำรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 และส่งส�ำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่
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(งบเฉพาะกิ
จ
การ)
1,650,000.1,520,000.(“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายก�ำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ข4.
องบริษัทข้เรีอ
ยบร้บั
อยแล้
ว
โดยมี
ร
ายละเอี
ย
ดปรากฏตามส�
ำ
เนารายงานการประชุ
ม
วิ
ส
ามั
ญ
ผู
ถ
้
อ
ื
หุ
น
้
งคับของบริษัทที)เกี)ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
ค่าสอบบัญชีส�ำหรับปี (งบการเงินรวม)
500,000.-Nilความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที5.
่ 1/2564ขัประชุ
ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้าองครบถ้
วนแล้ว จึงเห็นมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ผ่านสื)ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
นตอนและวิ
R มเมื่อวันที่ 12 ตุลาคมธีก2564ารในการเข้
ร่วมประชุ
1,050,000.1,485,000.ค่าสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ (3 ไตรมาส)
สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
หมายเหตุ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ
งลงคะแนน
(3 ไตรมาส)
-Nilค่าสอบงบการเงินสรวม
6.มและออกเสี
นิยยามกรรมการอิ
สระของบริษัท รวมถึงข้ อมูลของกรรมการอิ
ระที
)บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจาก 240,000.รวม
3,440,000
3,005,000
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผู้ถือหุ้น
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานผลการด�ำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ไว้ในรายงานประจ�ำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอส�ำหรับปี 2565 ของบริษัท เป็นอัตราที่ยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้
ประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี / 7.
รายงานประจ�
56-1 One
Report) (สามารถก.
Download
ได้จาก QRค.Code
หนัำปีง2564สือ(แบบ
มอบฉั
นทะแบบ
ข. และ
ท�ำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ในกรณีทผี่ สู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด จัดหา
ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ท�ำหน้าที่แทน
ำเนินงานและการเปลี
่ยนแปลงที
่สำ� คัญที่เกิดขึ(QR
้นในรอบปี Code)
2564 โดยไม่ตและรหั
้องมีการ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด�
8.
การใช้
รหั
ส
คิ
ว
อาร์
ส
คิ
ว
อาร์
(QR Code) สํ า ห รั บ ดาวน์ โ หลดหนั ง สื อ เชิ ญ
ลงมติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี / รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถ Download ได้จาก QR Code 					 ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทมีแผนลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ค่าสอบบัญชีในปี 2565 จึงเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จากการจัดท�ำงบการเงินรวม โดยในปี 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชี จ�ำนวน 3,005,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 17,474 บาท รวมทั้งสิ้น 3,022,474 บาท
ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 และแบบแสดงรายการข้
อมูลประจําปี / รายงานประจําปี rstu
อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่
วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ
หมายเหตุ
อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
(แบบ st-v One Report) ประจําปี 2564ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (EY)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ญชีของบริษัทประจ�ำปี 2565 โดยก�ำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท�ำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดท�ำงบการเงินประจ�ำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
โดยผ่
านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ
ษัทและตรวจสอบมสามัญผู้ถือหุเป็
9. แบบฟอร์
มลงทะเบียนสําหรับการประชุ
้ นนผูผ่้สอบบั
านสื
)ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 และ/หรือ นางชลรส
โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด เรียบร้อยแล้ว
โดยหนังสือเชิญประชุม ฉบับนี R บริ ษัท ขอเรี ยนให้ ผ้ ูถื อหุหมายเหตุ
้ น ของบริ ษัท ทราบโดยทั)วกัน ว่าบริ ษั ทจะจัดให้ มีการประชุ ม
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23, 24 และข้อ 28
สามัญผู้ถือหุ้ น ประจําปี 2565 ขึนR ในวันศุกร์ ที) 22 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น. (เริ) มลงทะเบี ยนเวลา 08.00 น.) โดยการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชก�ำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทจึงมีความจ�ำเป็นที่จะขอเสนอ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 23, 24 และข้อ 28 โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ
ประชุ
ม ผู้ ถือ หุ้ น ผ่ านสื) อ อิ เล็ ก ทรอนิปี 2564
ก ส์ (E-AGM) ปีตามหลั
ก เกณฑ์ ที) กํ าหนดในกฎหมายที
) เกี) ยวข้ องกั บการประชุ ม ผ่า(ร่านสื
)อ
2563
ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน
ง) ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
อิเล็กทรอนิกส์ เพื)อพิจารณาเรื) องต่างๆ ตามระเบี
ยบวาระการประชุ
งต่อไปนี R ษ:-ัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
1,291.55
288.16
ข้อ ม
23.ดั
“คณะกรรมการของบริ
ข้อ 23. “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
หนี้สินรวม (ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)
รายได้รวม (ล้านบาท)
ขาดทุนสุทธิ (ล้านบาท)

วาระที, 1

91.21

125.41

1,200.34

162.75

(63.13)

(22.67)

คณะกรรมการบริษทั สามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องทีอ่ นั เป็นทีต่ งั้ ส�ำนักงานใหญ่ของ
บริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร”

พิจารณารับรองรายงานการประชุ
มวิสามั
หุ้น ครังC ที, 1/2564
44.58
80.30ญผู้ถือ
ข้อ 24. วรรคแรก “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน

กรณีจม
�ำเป็วิ
นรีบสด่วามั
นเพื่อรักญ
ษาสิทผูธิ้หถื
รือประโยชน์
ดประชุมโดยวิธีอซึ
ื่น ) ง ประชุ ม เมื) อ วั น ที)
บริ ษั ท ได้ (0.0030)
จั ด ทํ า รายงานการประชุ
อ หุ้ นของบริครัษัทจะแจ้
งR ทีงการนั
) 1/2564
(0.0021)
และก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้”
าเนารายงานการประชุ ม ให้ แ ก่ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�ำปี 256412
สิ้นสุตุ
ด ณล าคม
วันที่ 31 ธัน2564
วาคม 2564และส่
โดยผ่านการพิงจสํ
ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
(“ตลาดหลั
ทรัพDownload
ย์”) ตามที
ฎหมายกํ
หนดยกประชุ
ตลอดจนได้
เผยแพร่
ในเว็
บไซต์
เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี / รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ
56-1 One Report)ก(สามารถ
ได้จาก QR)กCode
ข้อ 28.า“ในการเรี
มผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจั
ดท�ำเป็นหนั
งสือนัดประชุ
ม ระบุ ของบริ ษัท เรี ยบร้ อ ย
ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย
าเนารายงานการประชุ ม วิสามัญ ผู้ถื อหุ้ น ครังR ที) 1/2564
หมายเหตุ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแล้ ว โดยมี รายละเอี ย ดปรากฏตามสํ
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ
หรื
อ
เพื
่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้
(สิ,งที,ส่งมาด้ วย L)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรก�ำไรเป็นเงินทุนส�ำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของบริษัทประจ�ำปี 2564
ผูถ้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค�ำบอกกล่าวนัด
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (บาท)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร หรือจะก�ำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก�ำหนด”
ข้อ 24. วรรคแรก “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง
หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็น
รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก�ำหนด
วันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้น เป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้
ข้อ 28. “ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุม
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดท�ำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร
โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็นเรือ่ งทีจ่ ะเสนอเพือ่ ทราบ เพือ่ อนุมตั ิ หรือเพือ่ พิจารณา รวมทัง้ ความ
เห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3
วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท
หรือจังหวัดอืน่ ทัว่ ราชอาณาจักรตามทีค่ ณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจะก�ำหนดให้จดั การ
ประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้ โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ฎหมายก�ำหนด”

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังภาษีและส�ำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับ
ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจ�ำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อ�ำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา ซึ่งการด�ำเนินการดัง
กล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
ในปี 2564 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จ�ำนวน 63.13 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ
ของบริษัท ห้ามบริษัทจ่ายปันผลและจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมายหากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรก�ำไรเป็นเงินทุนส�ำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของบริษัทประจ�ำปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ไิ ม่จดั สรรก�ำไรเป็นเงินทุนส�ำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ส�ำหรับผลการด�ำเนิน
งานของบริษัทประจ�ำปี 2564
หมายเหตุ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ

ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าในการประชุ
รายงานการประชุ
ือหุ้ขนองบริครั
มผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ม
ณ วิ
ท้อส
งที่อามั
ันเป็นญ
ที่ตั้งส�ผู
ำนั้ ถ
กงานใหญ่
ษัท งR ที) 1/2564 ประชุ ม
หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร”
เมื) อ วัน ที) 12 ตุ ล าคม 2564 ได้ บั น ทึ ก ไว้ อ ย่ างถู ก ต้ อ งครบถ้ วนแล้ ว จึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ ที)
ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23, 24 และข้อ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราช

มผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
มติในวาระนีจR ะต้ องได้ รับอนุมัติดหมายเหตุ
้ วยคะแนนเสีมติก�ำยหนดว่
งข้าด้าว้ตยการประชุ
้ ถือหุยงไม่้ นตซึ�่ำกว่)งา มาประชุ
มและออกเสี
ง มและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี
้องมากของผู
งได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสี
3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสี
ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีย
่มาประชุ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระ
ลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งก�ำหนดให้ในการประชุมสามัญ
วาระที
รัำบนวนกรรมการทั
ทราบรายงานผลการดํ
าเนิ
นงานของบริ
C สุด ณ วันที, 31 ธันวาคม 2564
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต�
ำแหน่ง, 12ใน 3 ของจ�
ง้ หมด และกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่
งตามวาระนั
น้ อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ษ
า ัท ในรอบปี ที,ผ่านมา สิน
หมายเหตุ ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ก�ำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่
มาด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565 กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระมีจำ� นวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายแวน ฮวง ดาว
ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย
ต�ำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายธนา บุบผาวาณิชย์
ต�ำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาโดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึง่ ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาบุคคลทีจ่ ะเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงความหลาก
หลายและองค์ประกอบของความรู้ความช�ำนาญเฉพาะด้านที่จ�ำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณา มีความเห็นว่ากรรมการที่
ออกจากต�ำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงมีมติเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
ที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาคุณสมบัติ    เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายแวน ฮวง ดาว, พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย และนายธนา บุบผาวาณิชย์
กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
หมายเหตุ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทได้ สรุ ปรายงานผลการดําเนินงานและการเปลี
)ยนแปลงที)สําคัญที)เกิดขึ Rนในรอบปี 2564 ไว้
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลัก
่ออิเล็กบ
ทรอนิ
กส์ ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม แล้ ว โดยมี
ในรายงานประจํ าปี 2564 ซึ) งได้ เกณฑ์
จัดทส่ี่ก�ำหนดในกฎหมายที
งอนึให้่ง บริกษัทั บก�ำหนดวั
ผู่เกี้ ่ยถวข้นื ออให้งกัสหุบิทการประชุ
้ น พร้มผ่อานสืมกั
หนั
ธิผู้ถือหุ้น (Record date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ในวันที่ 22 มีนาคม 2565
ส�ำหรับท่านผู
่ประสงค์จะเข้าาร่ปี
วมประชุ
มด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิา
กส์ปีท่า2564
นสามารถศึกษาขั
้นตอนและวิ56-1
ธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้
อ้ถมูือหุล้นทีประจํ
/ รายงานประจํ
(แบบ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมการประชุม ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะประชุมเสร็จ
สิ้นในวัได้
นที่ 22จาก
เมษายนQR
2565 Code ซึ)งปรากฏตามสิ,งที,ส่งมาด้ วย 2)
One Report) (สามารถ Download
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้แทนได้ โดยกรอกราย

ความเห็นคณะกรรมการ

กลงทุนสัมพันธ์, บริษัท พีเอสจี ท
คอร์ี) ป
ปอเรชั
่น จ�ำกัม
ด (มหาชน),
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์, ชั้น 21 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ภายในวัน
คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็แผนกนั
น สมควรเสนอให้
ระชุ
ผู้ ถื อเลขที
หุ้ น่ 11/1รั บอาคารทราบรายงานผลการ
ที่ 21 เมษายน 2565 โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
ของผู้ถือ2564
หุ้นในกรณีที่ผโดยไม่
ู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้
วมประชุ
ได้ด้วยตนเอง และมีโดยมี
ความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและ
ดําเนินงานและการเปลี)ยนแปลงทีอย่า)สงไรก็ําดคัี เพืญ่อเป็นทีการรั)เกิกษาสิดทขึธิแนR ละผลประโยชน์
ในรอบปี
ต้อาร่งมี
กมารลงมติ

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565

วาระที่ 6 รับทราบการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�ำปี 2565 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ก�ำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูป
ของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจก�ำหนดเป็นจ�ำนวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก�ำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ
ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารก�ำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั โดยการก�ำหนดค่า
ตอบแทนกรรมการให้ใช้อัตราที่ก�ำหนดไว้ข้างต้นตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะเสนอขออนุมัติและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากขนาด
ธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรให้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�ำปี 2565
โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าเบี้ยประชุม ปี 2565
ค่าตอบแทนกรรมการ

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัท
(บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
(บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
(บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการบริหาร
(บาท/ครั้ง)

ประธานกรรมการ

45,000

25,000

14,000

14,000

14,000

กรรมการ

35,000

20,000

14,000

14,000

14,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�ำปี 2565 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 และเป็นอัตราเดิมที่ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ ปี 2558 โดยกรรมการ
บริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ พร้อมเอกสารประกอบตามที่ก�ำหนด และน�ำส่งทางอีเมล ir@psgcorp.co.th หรือทางไปรษณีย์ตอบรับมายัง

ออกเสียงแทนตน ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทั ดังมีรายนามและข้อมูลปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6 และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 7 พร้อม
เอกสารประกอบตามที่ก�ำหนด และน�ำส่งทางอีเมล ir@psgcorp.co.th หรือทางไปรษณีย์ตอบรับมายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์, บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน), เลขที่ 11/1 อาคาร
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์, ชั้น 21 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
			 ทั้งนี้ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมผ่าน Link ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมล
ที่ได้แจ้งให้บริษัททราบในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 10.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

-1-

ขอแสดงความนับถือ

(นายแวน ฮวง ดาว)
ประธานกรรมการ

10

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

ที่ AGM 001/2565
ที่ AGM 001/2565 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณารายชื่อบุคคล ซึ่งผ่านกระบวนการ กลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง
													
5 เมษายน 2565
เห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที
่ต้องออกตามวาระ
5 เมษายน
2565 ประจําปี 2565 กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565
จํานวน 2 ท่าน ดังนี้
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
		 1. นายวรวิทย์ 		 ลีนะบรรจง
รองประธานกรรมการบริษัท ล�ำดับที่ 2
เรื่ อง ขอเชิญประชุ
้ ถือหุ้น			ประจ
		 บริษัท อีเอ็มซี จ�ำกัด (มหาชน)
		มสามั
2. ว่าญ
ที่ ผูร.ต.เมธี
อิทธิาปี
ริวิชัย2565 กรรมการบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564
เรี ยน ท่ านผู้ถอื หุและให้
้ น นำ� เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2565 พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป ส่วน คุณปัณณ์ณธีร์ ศรีวอ่ งไทย ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ มากกว่า
					 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปี2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน ส�ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 9 ปี ทางคณะกรรมการเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายและหลักการกํากับดูแล กิจการของบริษัทฯ
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
						 2564 ในรูปแบบ QR Code
คณะกรรมการจึงมีมติไม่เสนอต่อวาระท่านดังกล่าว พร้อมกันนีไ้ ด้แนบรายละเอียดประวัตผิ จู้ ะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญ
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
					 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดตามวาระ
ประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
2.การลงมติ
แบบแสดงรายการข้
มูลรับประจ
าปี 2564้ถือ(แบบ
56-1ม One
พร้ อมงบการเงิน สาหรับ
					4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
: มติในวาระนี้จะต้อองได้
การอนุาปี
มัติด/รายงานประจ
้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู
หุ้นซึ่งมาประชุ
และมีสReport)
ิทธิออกเสียงลงคะแนน
					5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก,ข และ ค ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำ� หนด (แนะนําให้ใช้แบบ ข)
ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code
					 6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
วาระที่ 6		 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2565
3. ข้ อมูลเบื ้องต้ นของผู้จะเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ
					 7. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส�ำหรับดาวน์โหลดรายงานประจ�ำปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ รอบ 3 ปีที่ผ่านมา
4. ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
					 8. คู่มือการเข้าร่วมฟังประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน ระบบ Microsoft Teams VDO Conference
ปี
จ�ำนวนกรรมการ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จ่ายค่าเบี้ยประชุมรวม
ค่าตอบแทนอื่น
					 9. คู่มือวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมฟังประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน ระบบ Microsoft Teams VDO Conference
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก,ข และ ค ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กาหนด (แนะนาให้ ใช้
2562
9 คน
ไม่เกิน 4 ล้านบาท
2.37 ล้านบาท
ไม่มี
					 10. ข้อปฏิบัติสำ� หรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
แบบ
ข)
2563
9
คน
ไม่
เ
กิ
น
4
ล้
า
นบาท
2.09
ล้
า
นบาท
ไม่มี
					 11. แบบฟอร์มลงทะเบียนส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6.
ข้
อ
บั
ง
คั
บ
บริ
ษ
ั
ท
ที
เ
่
กี
่
ย
วกั
บ
การประชุ
ม
ผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
2564
10 คน
ไม่เกิน 4 ล้านบาท
2.32 ล้านบาท
ไม่มี
					 12. แบบฟอร์มค�ำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565

		 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีเอ็มซี จ�ำกัด (มหาชน) ได้มีมติก�ำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2565 7. การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2564
: ได้พจิ ารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการอ้างอิงกับกลุม่ อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ขนาดและความเหมาะสมของธุรกิจบริษทั
เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่อ 8.มติคูขม
่องคณะกรรมการ
ือการเข้ าร่วมฟั
งประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน ระบบ Microsoft Teams VDO Conference
แล้ว ประกอบกับบริษัทจ่ายค่าเบี้ยประชุมตามจ�ำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมและค่าตอบแทนยังคงอยู่ในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มี
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
9.การจ่
คูม่ าือยค่วิาธตอบแทนอื
ีการลงทะเบี
ยนการเข้ าร่ทวี่ปมฟั
ประชุ
้ นผ่าาตอบแทนของคณะกรรมการบริ
น ระบบ Microsoft Teams
VDO
Conference
่น เห็นสมควรเสนอให้
ระชุมงสามั
ญผู้ถมือผูหุ้ ถ้นก�ือำหุหนดค่
ษัท ประจ�
ำปี 2565
โดยก�ำหนดค่าตอบแทน
10.เท่าข้กัอบ ปฏิ
าหรัคืบอภายในวงเงิ
การเข้ าร่นวมประชุ
้ ถือหุ้นยผ่ดดัางนสื
3 ปีบทตั ี่ผ่าิสนมา
4 ล้านบาทมผูรายละเอี
นี้ อ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
วาระที่ 1		 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564
เบี้ยประชุม มลงทะเบียนสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง โดย 11. แบบฟอร์
- ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม
ได้จดั ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
12.		แบบฟอร์
มคาถามล่วงหน้ าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
30,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
ด้ วยคณะกรรมการบริ
ษัทษัทอี, เกรรมการสรรหาและพิ
อ็มซี จากัด (มหาชน)
มีมติกาหนดการประชุ
มสามั
ือหุ้นม ประจ
นอังมคารที่
- กรรมการบริ
จารณาค่ได้
าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ จะได้
รับค่ญาเบีผู้ย้ ถประชุ
20,000าปีบาท2565
ต่อครั้งในวั
ที่เข้าประชุ
มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564
ค่าตอบแทนอื
ของคณะกรรมการ
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน28 เมษายน 2565 เวลา
นรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
14.00่นน.ๆ โดยเป็
- ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของก�ำไรสุทธิ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ- การประชุ
มผ่า่อนสื
่ ออิเล็คกรบปี
ทรอนิ
ส์ เพื่อพิจารณาเรื
่ องต่
างๆ
ส�ำหรับกรรมการที
ยู่ในวาระไม่
ให้จ่ากยตามระยะเวลาที
่ด�ำรงต�ำแหน่
งในปี
นั้น ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 2		 รับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการด�ำเนินงานของบริษัทส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ในรายงานประจ�ำปี 2564 การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2564
ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
7		 พิจารณาอนุมัติแต่มงตัสามั
้งผู้สอบบั
ชีประจ�ำปีได้2565
มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษทั ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิข้น้ สุอดเท็31จจริ
ธันวาคม
2564 ผวาระที
งและเหตุ
ล : ่ รายงานการประชุ
ญผูญ้ ถชีแือละก�
หุ้นำหนดค่
ประจาสอบบั
าปี ญ2564
จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และได้ มีการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ส�ำนักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รอบ 3 ปีที่ผ่านมา
การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
บันทึกไว้ อย่างถูกต้ อง โดยได้ จัดส่งให้ ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย, สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาด
ปี
ส�ำนักสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
หลั
กทรัพย์ และกรมพัฒนาธุ2562
รกิจการค้ า บริกระทรวงพาณิ
ย์ ภายใน
่กฎหมายก
ยดตาม
วาระที่ 3		 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
เนชั่นแนล 14
จ�ำกัดวัน ตามระยะเวลาที
4.91 ล้านบาท (เฉพาะบริ
ษทั 2.40าหนดแล้
ล้านบาท บริวษทั (รายละเอี
ย่อย 2.51 ล้านบาท)
ษัท ดี ไอ เอ อินชเตอร์
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�ำไรขาดทุนของบริษัทส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม สิ2564
ผ่านการตรวจ
ง่ ที่สซึง่ ่งมาด้
วย 1)
2563
4.945 ล้านบาท (เฉพาะบริษทั 2.64 ล้านบาท บริษทั ย่อย 2.305 ล้านบาท)
บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
สอบและลงนามจากผู้สอบบัญชี และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
อินเตอร์
ด
4.795
ล้านบาท (เฉพาะบริษทั 2.64
ล้านบาท
ย 2.155าปีล้า2564
นบาท)
บริษัท ทดีี่ปไอ
นสมควรเสนอให้
ระชุเอมสามั
ญเนชั
ผู้ถ่นือแนล
หุ้นพิจ�ำจกัารณารั
บรองรายงานการประชุ
มสามั
ญผู้ถบริือษหุทั ้ นย่อประจ
มติของคณะกรรมการ : เห็2564
สรุปสาระส�ำคัญดังนี้
การลงมติ : มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
งบการเงินรวม
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชี
2564
2563
2562
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
าเนินงานของบริ
ษัทวได้สาหรั
บรอบระยะเวลาบั
ญษชีัทให้สินน้ �ำเสนอที
สุด 31
วาคม
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท วาระที่ 2 %รั บทราบผลการด
คณะกรรมการตรวจสอบพิ
จารณาแล้
เสนอขออนุ
มัติต่อคณะกรรมการบริ
่ประชุธัมนสามั
ญผู้ถือหุ2564
้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2565
ข้ อเท็จจริ ง(13.06)
และเหตุผจากบริ
ล : ษัทบริดีษไอัทได้
ปผลการด
ษัท้ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ใน
เอ สอินรุเตอร์
เนชั่นแนลาเนิ
จ�ำกัดนงานของบริ
ดังมีรายชื่อต่อไปนี
สินทรัพย์รวม
2,648.78
(8.54)
2,896.03
(6.90)
3,110.55
			
ิมลกบ			
ผู้สยาปี
อบบั
ญชีรับอนุง่ เสนอก
เลขที
่ ว2982
หรือ
หนี้สินรวม
790.40
(17.31)
955.83
(22.35)
1,230.89
(27.89)
รายงานประจ
าปี 2564
ที่ได้1.จดั นางสุ
ส่งสวให้
บั การก
ผู้ถือาหนดค่
หุกฤตยาเกี
้ นทุกท่ายสอบบั
ารณ์น (รายละเอี
ดตามสิ
ทีญ่สาตง่ มาด้
ย 2)และ/
าหรั
ญชีประจ
2565
าหนดวงเงิ
นจานวนรวมไม่
เกิน 4,815,000 บาท แบ่งเป็ นเฉพาะ
			
2.
นางสาวสมจิ
น
ตนา
พลหิ
ร
ญ
ั
รั
ต
น์
ผู
ส
้
อบบั
ญ
ชี
ร
บ
ั
อนุ
ญ
าต
เลขที
่
5599
และ/
หรือ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,858.38
(4.22)
1,940.20
3.22
1,879.66
0.46
บริ ษัท จานวน 2,640,000 บาท และบริ ษัทย่อย จานวน 2,175,000 บาท
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645
รายได้จากการด�ำเนินงาน
1,101.12
(24.76)
1,463.45
12.44
1,301.59
(46.25) 			 3. นายจุมพฎ 			 ไพรรัตนากร
มติ้สขอบบั
องคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุ
สามัญนของบริ
ผู้ถือหุษ้ นัทพิในกรณี
จารณาอนุ
มตั ญิแต่ชีรงับตัอนุงบริ
้ ญาตดั
ษัทงกล่
ดี าไอวไม่เอสามารถปฏิ
อินเตอร์บเัตนชั
โดยผู
ญชีคนใดคนหนึ่งมี:อ�ำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็
นต่อมงบการเงิ
ที่ผู้สอบบั
ิ น่ แนล
ก�ำไรขั้นต้น
16.55
(90.50)
174.19
53.16
113.73
(81.41) Company Limited
EMC Public
นางสุ
ว
ม
ิ
ล
กฤตยาเกี
ย
รณ์
ผู
้
ส
อบบั
ญ
ชี
ร
ั
บ
อนุ
ญ
าต
เลขที
่
2982
และ/
หรื
อ
นางสาวสมจิ
น
ตนา
พลหิ
ร
ั
ญ
รั
ต
น์ ผู้สอบ
จ
ากั
ด
โดย
งานได้
ใ
ห้
ส
ำ
�
นั
ก
งานจั
ด
หาผู
ส
้
อบบั
ญ
ชี
ร
บ
ั
อนุ
ญ
าตอื
น
่
แทนได้
28th- - 30th Floor,
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ
(86.61)
(243.06)
60.54
2,543.67
2.29
(99.38)ITF Tower 140/66-67 Silom Road Suriyawong Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 02-615-6100 Fax. 02-615-6128-30
ส�ำบัหรัญบชีการก�
ำหนดค่
าสอบบั
ญชี่ ป5599
ระจ�ำปีและ/
2565 หรื
เสนอก�
ำหนดวงเงิ
นวนรวมไม่
เกิน ผู4,815,000
แบ่งญเป็าต
นเฉพาะบริ
ัท จ�ำนวนเป็ นผู
2,640,000
บาทชีประจาปี
รับอนุ
ญาต
เลขที
อ นายจุ
มพฎนจ�ำไพรรั
ตนากร
้ สอบบัญชีบาท
รับอนุ
เลขที่ษ7645
้ สอบบัญ
และบริ2565
ษัทย่อยเพืจ�่อำนวน
บาท
ดาเนิ2,175,000
นการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิ
นสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกาหนดค่าตอบแทนในการ
มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�ำไรขาดทุน ส�ำหรับรอบระยะเวลา
มติของคณะกรรมการ
:
เห็
น
สมควรเสนอให้
ที่ประชุเกิมนสามั4,815,000
ญผู้ถือหุ้นพิจบาท
ารณาอนุในกรณี
มัติแต่งตัท้งี่ผบริ้ สู ษอบบั
ัท ดี ญไอชีรเอับอนุ
อินญ
เตอร์
เนชัง่นกล่
แนลาวไม่
จ�ำกัสดามารถปฏิ
โดย นางสุบวิมตั ลิงานได้ ให้
สอบบั
ญ
ชี
ป
ระจ
าปี
2565
จ
านวนไม่
าตดั
บัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ/ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ/ หรือ
สานักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นายจุมพฎ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2565 เพื่อด�ำเนินการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินส�ำหรับปีสิ้น
: มติ
ในวาระนี
้จะต้ อาตอบแทนในการสอบบั
งได้ รับการอนุมตั ิดญ้ วยคะแนนเสี
ยงข้จ�าำงมากของผู
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุ
ม และมี
สทิ ญธิชีอรอกเสี
งลงคะแนน
สุดวันการลงมติ
ที่ 31 ธันวาคม
2565
โดยก�ำหนดค่
ชีประจ�ำปี 2565
นวนไม่เกิน 4,815,000
บาท ในกรณี
ที่ผู้สอบบั
ับอนุญยาตดั
ง
วาระที่ 4		 รับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนส�ำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2564
กล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำ� นักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากปี 2564 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจ�ำนวน 2,524.55 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตั้งส�ำรองตามกฎหมาย
การลงมติ
: มติ่ 8ในวาระนี
ะต้องได้ร่ ับอการอนุ
ิด้วายคะแนนเสี
ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที
พิจ้จารณาเรื
งอื่นๆมัต(ถ้
มี)
และจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2564 ได้
ข้อมูลการตั้งส�ำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
วาระที่ 8		 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ูถือหุ้นลงทะเบียน
ปี
ผลการด�ำเนินงาน
ส�ำรองตามกฎหมาย
เงินปันผล
ตัง้ แต่ เวลา 12.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าร่วมประชุมสามารถจะเข้ าประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นซึง่ บรรลุนิติ
2562
ก�ำไร 58.81 ล้านบาท
งดจ่าย
จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. ผู้ถือหุ้นที่
ภาวะเข้
ประชุมมสามารถจะเข้
และออกเสีายประชุ
งแทนตนในการประชุ
ม นและเพื
ให้ กน่ ารลงทะเบี
นเข้ าาประชุ
ประชุ
มผู้ถือหุ้นยเป็
นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็
ว
2563
ขาดทุน 27.41 ล้านบาท
งดจ่าย
ประสงค์
จะเข้าร่าวมประชุ
มด้วยตนเอง หรือมอบฉั
ทะให้บคุ่อคลอื
ซึง่ บรรลุนติ ภิ ยาวะเข้
มและออกเสี
งแทนตนในการประชุ
ม และ
ยิ
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่
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ขอให้
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และ
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่
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2564
ขาดทุน 123.25 ล้านบาท
งดจ่าย
เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ น�ำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่ง
การเข้
ที่ผ้ ถู เพืือ่อหุสิ้ นทเลื
อกมอบฉั
นทะให้ม แในกรณี
ก่กรรมการอิ
ัท โปรดส่
ง หลักสฐานตามรายละเอี
ที่ส่งมาด้
วยล�ำาดัร่บวทีมประชุ
่ 5 และม ในกรณี
6 มาแสดง
ธิในการเข้
าร่วมประชุ
ที่ผู้ถือหุ้นสเลืระของบริ
อกมอบฉันษทะให้
แก่กรรมการอิ
ระของบริษัท โปรดส่งยหลัดในสิ
ก ่งที่สง่
มติของคณะกรรมการ : ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการไม่จัดสรรก�ำไรและตั้ง ฐานตามรายละเอี
ยดในสิ
่งมาด้ว6ยล�โดยใส่
ำดับที่ ซ5องตอบรั
และ 6 โดยใส่
บกลัษบัทมายั
งบริษัท นภายในวั
ที่ 26 เมษายน
โดยส่
งมาที่ ฝ่ าายก
ยก�ำกัากั
บดูบ
แลดูแลการ
มาด้ วยลาดั
บที่ง5ที่สและ
บกลับซองตอบรั
มายังบริ
ภายในวั
ที่ 26 นเมษายน
25652565
โดยส่
งมาที
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจ�ำปี 2564
การปฏิปฏิ
บัติงบานัติงบริ
เลขที่ 140/66-67
เอฟทาวเวอร์
ชั้น 28เอฟทาวเวอร์
ถนนสีลม แขวงสุชัรน้ิยวงศ์
งเทพฯ ริยวงศ์
านษัทบริอีษเอ็ัทมซีอีจ�เำอ็กัมด ซี(มหาชน)
จากัด (มหาชน)
เลขทีอาคารไอที
่ 140/66-67
อาคารไอที
28 เขตบางรั
ถนนสีลก มกรุแขวงสุ
การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
10500เขตบางรั
เพื่อบริษัทกจะได้
ด
�
ำ
เนิ
น
การตามประสงค์
ข
องท่
า
นต่
อ
ไป
กรุ งเทพฯ 10500 เพื่อบริ ษัทจะได้ ดาเนินการตามประสงค์ของท่านต่อไป
วาระที่ 5		 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 22 ก�ำหนดว่า ในการประชุมสามัญ
ประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง เป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุด
กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเองหาก
ตกลงไม่ได้ให้จับ สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต�ำแหน่งกรรมการที่ออกตาม
วาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระ ในปี 2565 จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
		 1. นายวรวิทย์ 		 ลีนะบรรจง
รองประธานกรรมการบริษัท ล�ำดับที่ 2
		 2. นายปัณณ์ณธีร์ 		 ศรีว่องไทย
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
		 3. ว่าที่ ร.ต.เมธี			 อิทธิริวิชัย
กรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ลีนะบรรจง)

(นายชนะชั
ย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริ
ษัท
ประธานกรรมการบริ ษทั
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

LTR.SEA 034/2565
															
15 มีนาคม 2565
เรื่อง		 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจ�ำปี 2564 (One Report) ในรูปแบบ QR Code
2. ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4. ประวัติกรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารส�ำหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. ค�ำนิยาม “กรรมการอิสระ” และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่รับมอบอ�ำนาจ
10. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
11. สารสนเทศของบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2565 ได้มีมติกำ� หนดวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 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�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564
		
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำ� หนดให้บริษัทต้องจัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14
		 วันนับแต่วนั ประชุม ซึง่ บริษทั ได้จดั ท�ำรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 และจัดส่งส�ำเนารายงาน การประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด พร้อมทัง้ เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์
		 ของบริษัท (www.seaoilthailand.com) แล้ว
		
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 แล้ว เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตาม
		
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
		
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
		
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ�ำปี 2564 (One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
		
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัท ประจ�ำปี 2564
		
การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส�ำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
		
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือ่ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจ�ำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 39 ซึง่ ก�ำหนดให้บริษทั ต้องจัดท�ำงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปีสนิ้ สุด ณ รอบปีบญ
ั ชีของบริษทั ทีผ่ า่ นการตรวจสอบ
		 จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียด ปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2564 (One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
		
ผลการด�ำเนินงานตามงบการเงินรวม
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�ำไร (ขาดทุน) สุทธิรวม

240.03

31.54

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

230.95

18.45

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

0.3556

0.0284

		
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาสอบทาน
		 จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
		
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล และจัดสรรเงินก�ำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายส�ำหรับผลการด�ำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
		
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ30 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก�ำหนดและตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
		 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต
			 นอกจากนี้ ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ก�ำหนดว่า บริษัทฯ จ่ายปันผลจากเงินก�ำไรเท่านั้น และ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิ
		 ประจ�ำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองจะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
		
รายละเอียดการจ่ายปันผล
2564

2563

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

การจ่ายปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

649,507,473

608,914,791

ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)

13,087,852

21,179,349

ก�ำไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรร(บาท)

51,720,225

84,437,175

15 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล

15 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล

อัตราการจ่ายหุ้นปันผล
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�ำไรสุทธิ

367.60%

212.96%

		
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินก�ำไร ดังนี้
			 1) จัดสรรก�ำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายประจ�ำปี 2564 จ�ำนวน 700,000บาท
			 2) จัดสรรก�ำไรสะสมเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จ�ำนวน 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�ำนวนเงินประมาณ 4,811,167 บาท อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
			
รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.0740740742 บาท (ทศนิยม 10 ต�ำแหน่ง) คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 48,111,665 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตาม
			 อัตราที่กฎหมายก�ำหนด โดยก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 22 มีนาคม 2565 และก�ำหนดจ่ายปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
		
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,637 หุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
		
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ำกัด มาตรา 140 ก�ำหนดให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนได้โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จ�ำหน่ายไม่ได้หรือยังไม่ได้นำ� ออกจ�ำหน่าย โดยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
		 ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจ�ำนวน 649,509,110 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 649,507,473 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ�ำหน่ายจ�ำนวน 1,637 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทรวมเป็นจ�ำนวน 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�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
		 ลดทุนจดทะเบียน
		
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 43,300,498 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
		
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ำกัด มาตรา 136 ก�ำหนดให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจากจ�ำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน
		 จดทะเบียนจ�ำนวน 43,300,498 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 649,507,473 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน 692,807,971 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 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�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
		 ทุนจดทะเบียน
		
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
		
วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 6 ที่มีมติเสนอขอเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จ�ำนวน 43,300,498 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ
		 ในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
		
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอ จึงมีมติอนุมัติให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
		
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
		
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ก�ำหนดว่าในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่งนาน
		 ที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
			 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
		 กรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด
			 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือก บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามนโยบายการ
		 สรรหาแล้ว และคัดเลือกทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
		 และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในภาพรวมและสอดคล้องกับ กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ
		 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
			 1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�ำจร			 ประธานกรรมการ
กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
			 2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข		 กรรมการ		
กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาะหนึ่ง
			 3. นางสาวอัจฉรียา บันสิทธิ์			 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
								 และก�ำกับดูแลกิจการ แทน ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล ที่ครบวาระและ ไม่ประสงค์ต่อวาระเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
			 โดยมีรายละเอียดประวัตขิ องบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4 ทัง้ นี้ ผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ ให้เป็นกรรมการอิสระล�ำดับ (3) นางสาวอัจฉรียา บันสิทธิ์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคณ
ุ สมบัตคิ วามเป็นอิสระครบถ้วน
		 ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 8
		
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ
		 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการน�ำเสนอ
		
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการในวาระนี้ได้
		 เพราะไม่ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ำกัด มาตรา 33
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�ำปี 2565
		
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ำกัด มาตรา 90 ก�ำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท
			 ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ก�ำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ
			 คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณาการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทน และอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ตลอดจน
		 พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน มีความเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการก�ำหนดค่าตอบแทน
		 กรรมการ และกรรมการชุดย่อย ส�ำหรับปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท (เท่ากับปี 2564) ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการด�ำเนินงาน และค่าตอบแทนอื่นๆ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำ� นาจลงนาม
ผูกพันบริษัท

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

ปี 2565 (ปีที่เสนอ)

ปี 2564

ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

40,000 บาท / เดือน
30,000 บาท / เดือน

40,000 บาท / เดือน
30,000 บาท / เดือน

ค่าตอบแทนตามผลการด�ำเนินงาน (Incentive Fee)

ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงาน

ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงาน

ค่าตอบแทนอื่นๆ

ตรวจสุขภาพประจ�ำปีและ
ประกันสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจ�ำปีและ
ประกันสุขภาพ

12,000 บาท / เดือน

12,000 บาท / เดือน

ค่าตอบแทนรายเดือน

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

กรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ปี 2565 (ปีที่เสนอ)

ปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
20,000 บาท / ครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม

30,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
20,000 บาท / ครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหาร

ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริหาร

16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
11,000 บาท / ครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม

16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
11,000 บาท / ครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนด
ค่าตอบแทน และก�ำกับ
ดูแลกิจการ

ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการสรรหาฯ
- กรรมการสรรหาฯ

20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
15,000 บาท / ครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม

20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
15,000 บาท / ครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม

		 และ ขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการด�ำเนินงาน (Incentive fee) ส�ำหรับปี 2564 เป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 1.60 ล้านบาท
		
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการน�ำเสนอ จึงมีมติอนุมตั ใิ ห้นำ� เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารก�ำหนดค่าตอบแทน
		 กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยส�ำหรับปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการด�ำเนินงาน และค่าตอบแทนอื่นๆ รวมถึง การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการ
		 ด�ำเนินงาน (Incentive fee) ส�ำหรับปี 2564 จ�ำนวนเงินไม่เกิน 1.60 ล้านบาทโดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรการจ่ายให้กับกรรมการบริษัท
		
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2565
		
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
		
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชี ผลการปฏิบตั งิ านในปีทผี่ า่ นมา ความเป็นอิสระ รวมถึงค่าธรรมเนียมทีเ่ หมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้
		 น�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ�ำปี 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�ำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด แทนได้
		
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระและแสดงความเห็น
		 ต่องบการเงินของบริษัทฯ
		
จ�ำนวนปีที่ให้บริการ 7 ปี (2558-2564) (นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 – 2564)
		
ค่าสอบบัญชีของบริษัท ส�ำหรับปี 2565 เป็นจ�ำนวนเงิน 2.70 ล้านบาท (ปี 2564 จ�ำนวน 3.10 ล้านบาท) โดยเป็นเงิน ค่าสอบบัญชีประจ�ำปีและรายไตรมาส (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ�ำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง
		 ค่าที่พัก ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ)
		
การตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี (Non - Audit fee) ไม่มี
		 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยนั้น สังกัดส�ำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
		
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คปู เปอร์ส เอบีเอเอส
		 จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน�ำเสนอ โดยมีประวัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
		
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัดให้กับบุคคลเกี่ยวโยงกัน
		
วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (“บริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล”) ซึ่งเป็น
		 บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ จ�ำนวน 2,039,998 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล ให้แก่บริษทั เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จ�ำกัด (“ผูซ้ อื้ ”) โดยบริษทั ฯ จะได้รบั ค่าตอบแทนจากการ
		 ขายหุน้ ดังกล่าวเป็นเงินจ�ำนวนทัง้ สิน้ 256,000,000.00 บาท (“ธุรกรรมการขายหุน้ ในบริษทั ย่อย”) ทัง้ นี้ ในปัจจุบนั บริษทั ซีออยล์ปโิ ตรเคมีคอล มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบกิจการผลิตและจ�ำหน่ายโซลเว้นท์และผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมเหลว
			 ทั้งนี้ ภายหลังธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทซีออยล์ ปิโตรเคมีคอลอีกต่อไป และบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอลจะสิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และผู้ซื้อจะเป็น
		 ผู้พิจารณาแนวทางการด�ำเนินการเกี่ยวกับสัญญาเช่าทรัพย์สินระหว่างบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล และผู้ซื้อ โดยบริษัทฯ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินการเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวอีกต่อไป
			 ธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และผู้ซื้อเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำ� กัดเพียง
			 1. ที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล ให้กับบุคคลเกี่ยวโยงกัน
			 2. ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้
				
(1) การแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล ตามที่ผู้ซื้อเสนอ
				
(2) การแก้ไขอ�ำนาจกรรมการของบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล ตามที่ผู้ซื้อเสนอ และ
				
(3) การเปลี่ยนแปลงผู้มีอ�ำนาจในการสั่งจ่ายเงินในบัญชีของบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล ตามที่ผู้ซื้อเสนอ
			 3. ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อ (ตามที่กฎหมายและข้อบังคับก�ำหนด) มีมติอนุมัติให้ซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นทั้งหมดของบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอลจากบริษัทฯ
			 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และการเข้าท�ำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยจะเสร็จสมบูรณ์ ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565
			 ภายหลังจากที่บริษัทฯ ด�ำเนินการขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอลเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะน�ำเงินจ�ำนวน 256,000,000.00 บาทที่ได้รับจากการขายหุ้นดังกล่าวมาใช้ในการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
			 1) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสนับสนุนการด�ำเนินงานภายในกลุ่มบริษัท และ/หรือ
			 2) ช�ำระคืนเงินกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระ และ/หรือ
			 3) ส�ำรองไว้เพื่อแผนการขยายกิจการหรือลงทุนในโครงการหรือกิจการที่น่าสนใจในอนาคต
			 การเข้าท�ำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย เข้าข่ายเป็นรายการจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่มีนัยส�ำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา
		 หรือจ�ำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
		 ในการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค�ำนวณขนาดรายการสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ
		 ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และ Management Account ของบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้ว พบว่า มูลค่าเงินลงทุน
		 ของบริษัทฯ ในบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล จ�ำนวน 189.82 ล้านบาท และมีค่าเผื่อการด้อยค่าเท่ากับ 141.31 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าจะเท่ากับ 48.52 ล้านบาท
		 และหนี้สินที่บริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอลยังคงค้างช�ำระอยู่กับบริษัทฯ จ�ำนวน 215.79 ล้านบาท จึงรวมมูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯ ในบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอลได้เท่ากับ 264.31 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสิ่งตอบแทน
		 ซึ่งเท่ากับ 256.00 ล้านบาทแล้ว พบว่า มูลค่าตามบัญชีมีค่าสูงสุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงใช้มูลค่าตามบัญชีซึ่งเท่ากับ 264.31 ล้านบาท ในการค�ำนวณขนาดรายการจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และเมื่อได้ค�ำนวณตามวิธีการค�ำนวณตามเกณฑ์ภายใต้
		 ประกาศรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว พบว่า การเข้าท�ำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.54 ตามเกณฑ์มูลค่าตามบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าท�ำรายการจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้น
		 ในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าท�ำรายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น มูลค่ารายการจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ จึงมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.54 ตามเกณฑ์มูลค่าตามบัญชี ดังนั้น
		 รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดท�ำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าท�ำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
			 อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก
			 1. นายเชิดชู ปานบุญห้อม (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.60 ของหุ้นที่จำ� หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ข) ถือหุ้นในผู้ซื้อโดยทางอ้อม ผ่านบริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
				 โดยทางอ้อมของผู้ซื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายทั้งหมดในบริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด โดย (ข1) บริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ถือหุ้นในบริษัท นทลิน จ�ำกัด (“บริษัทนทลิน”) คิดเป็น
				 สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทนทลิน (ข2) บริษัทนทลินถือหุ้นในบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ�ำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ�ำกัด และ (ข3) บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์
				 จ�ำกัด ถือหุน้ ในผูซ้ อื้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทัง้ หมดของผูซ้ อื้ และ (ค) เป็นบิดาของนางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซึง่ เป็นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และเป็นกรรมการของบริษทั นทลิน และเป็นบิดาของนายปวีณ
				 ปานบุญห้อม ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่โดยทางอ้อม และกรรมการของผูซ้ อื้ ซึง่ ความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว เข้าข่ายเป็น “ญาติสนิท” ตามนัยของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูล
				 และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
		 2. บริษทั นทลิน (ก) ถือหุน้ ในบริษทั ฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.04 ของหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ และ (ข) ถือหุน้ ในผูซ้ อื้ โดยทางอ้อม ผ่านบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ�ำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุน้ ทัง้ หมด
				 ของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ�ำกัด โดยบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ�ำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ซื้อ
				 นอกจากนี้ บริษัทนทลิน มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม นายสุรพล มีเสถียร และนายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
			 3. บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ�ำกัด มีนายปวีณ ปานบุญห้อม (ก) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ซื้อโดยทางอ้อม (นายปวีณ ปานบุญห้อม ถือหุ้นในบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ�ำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท
				 ไนน์ เอเลเมนท์ จ�ำกัด โดยบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ�ำกัด 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�ำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ�ำกัด
				 โดยบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ�ำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ซื้อ) (ข) เป็นกรรมการของผู้ซื้อ (ค) เป็นน้องชายของนางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
				 เป็นกรรมการของบริษทั นทลิน และเป็นบุตรของนายเชิดชู ปานบุญห้อม ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ และผูซ้ อื้ ซึง่ เข้าข่ายเป็น “ญาติสนิท” ตามนัยของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิดเผย
				 ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
		 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ซื้อเข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
		 ประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) เมือ่ ค�ำนวณขนาด
		 รายการตามเกณฑ์ของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยค�ำนวณจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ส�ำหรับปีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี และ Management
		 Account ของบริษทั ซีออยล์ปโิ ตรเคมีคอล ส�ำหรับปีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ประกอบด้วยมูลค่าเงินลงทุนของบริษทั ฯ ในบริษทั ซีออยล์ปโิ ตรเคมีคอล (หลังหักค่าเผือ่ การด้อยค่า) จ�ำนวน 48.52 ล้านบาท (โดยเมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2559
		 บริษทั ฯ ได้เข้าซือ้ หุน้ ของบริษทั ซีออยล์ปโิ ตรเคมีคอล เป็นเงินทัง้ สิน้ 135.82 ล้านบาท ต่อมาได้จดทะเบียนเพิม่ ทุน โดยช�ำระเป็นเงินทัง้ สิน้ 13.50 ล้านบาทเมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 และจดทะเบียนเพิม่ ทุนอีกครัง้ คิดเป็นมูลค่า 40.50 ล้านบาท
		 เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม 2561 รวมเป็นเงินลงทุนในบริษทั ซีออยล์ปโิ ตรเคมีคอลทัง้ สิน้ 189.82 ล้านบาท) ทัง้ นี้ จากการพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั ฯ ส�ำหรับปีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว
		 พบว่า มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ซีออยล์ปโิ ตรเคมีคอลทัง้ สิน้ มีคา่ เผือ่ การด้อยค่าเท่ากับ 141.31 ล้านบาท ดังนัน้ มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ซีออยล์ปโิ ตรเคมีคอล หลังหักค่าเผือ่ การด้อยค่าจึงมีจำ� นวนเท่ากับ 48.52 ล้านบาท) และหนีส้ นิ ทีบ่ ริษทั
		 ซีออยล์ปโิ ตรเคมีคอลทัง้ สิน้ ยังคงค้างช�ำระอยูก่ บั บริษทั ฯ จ�ำนวน 215.79 ล้านบาท รวมมูลค่าตามบัญชีของบริษทั ฯ ในบริษทั ซีออยล์ปโิ ตรเคมีคอลทัง้ สิน้ เท่ากับ 264.31 ล้านบาท ทัง้ นี้ เมือ่ เปรียบเทียบกับมูลค่าของสิง่ ตอบแทนซึง่ เท่ากับ 256.00 ล้านบาท
		 พบว่ามูลค่าตามบัญชีมคี า่ สูงกว่ามูลค่าสิง่ ตอบแทน จึงใช้มลู ค่าตามบัญชีของบริษทั ฯ ในบริษทั ซีออยล์ปโิ ตรเคมีคอล ซึง่ เท่ากับ 264.31 ล้านบาท ในการค�ำนวณขนาดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่มกี ารเข้าท�ำรายการเกีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ
		 ประเภทเดียวกัน และท�ำกับบุคคลเดียวกันในรอบหกเดือนทีผ่ า่ นมาทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ การเข้าท�ำรายการในครัง้ นี้ จะมีมลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนของรายการเกีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ เท่ากับ 264,306,579.52 บาท หรือคิดเป็น
		 ร้อยละ 16.16 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น ขนาดรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวจึงมีมูลค่าเกินกว่า 20.00 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
			 ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565 พิจารณาอนุมัติ การมอบอ�ำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำ� นาจพิจารณา
		 และด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นในการเข้าท�ำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าท�ำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย
		 การก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นและเกี่ยวกับธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวตามที่จำ� เป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
			 ทัง้ นี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกีย่ วกับธุรกรรมการขายหุน้ ในบริษทั ย่อย ตามรายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 10) และสารสนเทศของบริษทั ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
		 เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)
		
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ ไม่รวมกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารขายหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด ให้กบั บริษทั เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่
		 รีไฟเนอรี่ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบุคคลเกีย่ วโยงกัน โดยมอบอ�ำนาจให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็นผูม้ อี ำ� นาจพิจารณาและด�ำเนินการในเรือ่ งต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นในการเข้าท�ำธุรกรรม การขายหุน้ ในบริษทั ย่อย
		 ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าท�ำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย การก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำ� เป็นและเกี่ยวกับธุรกรรม
		 การขายหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวตามที่จ�ำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
			 ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565 (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง และ/หรือ มีส่วนได้เสียที่
		 ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คือ (1) บริษัท นทลิน จ�ำกัด ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จ�ำนวน 292,550,417 หุ้น (2) นายเชิดชู ปานบุญห้อม ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จ�ำนวน 68,835,902 หุ้น
			 นอกจากนี้ เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จ�ำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) นายสุรพล มีเสถียร ซึง่ ถือหุน้ ในบริษทั ฯ จ�ำนวน 3,471,104 หุน้ และ (2) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซึง่ ถือหุน้ ในบริษทั ฯ
		 จ�ำนวน 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�ำกับดูแลกิจการที่ดี
			 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�ำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมาที่ E-mail: Compliance@seaoilthailand.com
			 หากท่านมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการลงทะเบียนสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ได้ทางเบอร์ตดิ ต่อ 02-398-9850 ต่อ 662 หรือ 673 หรือทางอีเมล์ Compliance@seaoilthailand.com หรือ Inventech Systems Call Center
		 เบอร์ติดต่อ: 02-5381481-82
															
															

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)

															
															

( นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส�ำนักก�ำกับดูแลและเลขานุการบริษัท
โทร. 02-398-9850-1 ต่อ 662
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 2565
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
2. QR Code ส�ำหรับดาวโหลดรายงานประจ�ำปี 2564 และงบการเงินประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 (One Report) 2564) ในรูปเล่มแบบอิเล็กทรอนิกส์
3. รายละเอียดบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด
6. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. เอกสารส�ำหรับการลงทะเบียน

(โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะงดออกเสียง)
หมายเหตุ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  โปรดพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
หลักการและเหตุผล
บริษัทได้จัดท�ำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และได้ส่งส�ำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.poscothainox.com) รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
หมายเหตุ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทประจ�ำปี 2564 และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-1 (One Report)) 2564
หลักการและเหตุผล
บริษัทฯ ได้จัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2564 และการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ดังรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 (One Report) 2564  ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2564 และแบบ 56-1 (One Report) 2564
หมายเหตุ
ในวาระนี้เป็นเพียงวาระการแจ้งให้ทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ได้แก่ บัญชีกำ� ไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2564
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก�ำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท�ำงบการเงิน คือ  งบก�ำไรขาดทุน และงบดุลประจ�ำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นว่า งบการเงินของบริษัทประจ�ำปี 2564 จัดท�ำอย่างถูกต้อง และ  ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการ
เงินที่ตรวจสอบแล้ว ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรเป็นทุนส�ำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2564
หลักการและเหตุผล
1. เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินส�ำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี จนกว่า
เงินส�ำรองดังกล่าวจะมีจำ� นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน ในปี 2564 ผลประกอบการของบริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 882.12 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงเสนอให้จัดสรรก�ำไรส่วนนี้ไว้เป็น
ทุนส�ำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จ�ำนวนร้อยละ 5.40 หรือเป็นเงินจ�ำนวน 47.63 ล้านบาท รวมกับทุนส�ำรอง ณ ปัจจุบัน ท�ำให้บริษัทฯ มีทุนส�ำรองตามกฏหมายเป็นเงิน 561.69 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 7.21 ของทุนจดทะเบียน
2. บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสะสมตามกฎหมาย รวมไปถึงเงินสะสมอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ก�ำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีเงินสะสม
อื่นนอกเหนือจากทุนส�ำรองตามกฏหมาย จึงเสนอให้ จ่ายปันผลเป็นเงิน 0.10700 บาท ต่อหุ้น หรือเท่ากับ 834.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินส�ำรองตาม
กฎหมาย โดยได้ก�ำหนดวันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 และ มีก�ำหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปีล่าสุดของบริษัทฯ
งบปี
อัตราปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำ�รองตามกฎหมาย (%)

2560
0.02660
70.00

2561
0.05723
85.00

2562

2563
-

-

2564
0.10700
99.96

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรก�ำไรสุทธิเป็นเงินส�ำรองตามกฎหมายร้อยละ 5.40 หรือเป็นเงินจ�ำนวน 47.63 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 0.10700
บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 834.14 ล้านบาทส�ำหรับผลประกอบการประจ�ำปี 2564 โดยก�ำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
หมายเหตุ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำ� หนดโบนัสประจ�ำปี 2564 และค่าตอบแทนประจ�ำปี 2565 ส�ำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ
หลักการและเหตุผล
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ก�ำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยเลี้ยง บ�ำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใด ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ก�ำหนด
เป็นคราว ๆ ส�ำหรับปีนี้การพิจารณาจะเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมไปถึงผลประกอบการของบริษัทฯ
และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
ความเห็นคณะกรรมการ
จากเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโบนัสประจ�ำปี 2564 และค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2565 ส�ำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ  ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบค่าตอบแทน
1.เงินโบนัสประจ�ำปี 2564 (บาท/ท่าน/ปี)

ปี 2564

ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
300,000

350,000

2.ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจ�ำปี 2565 (บาท/ท่าน/เดือน)

30,000

35,000

1. เงินโบนัสพิเศษประจำ�ปี 2564 (บาท/ท่าน/ปี)

50,000

50,000

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น ทั้งนี้ โบนัสประจ�ำปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายเป็นอัตราส่วนตามจ�ำนวนครั้ง
ของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อจ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในปี 2564
ส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านจะได้รับโบนัสพิเศษเป็นจ�ำนวนเท่ากัน ท่านละ 50,000 บาท
อย่างไรก็ตาม โบนัสทุกประเภทส�ำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในปี 2564  จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสเท่านั้น
หมายเหตุ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระ
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ก�ำหนดให้กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ในอัตรา 1 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวน 3 คน ดังนี้
1. นายยองชอล ควอน
ประธานกรรมการ/กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
2. นายจีซอบ เชว์*
กรรมการ
3. นางสาวซังอึน ซน*
กรรมการ
*เป็นกรรมการที่มาจากบริษัท Posco Co., Ltd. ซึ่งถือเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน แต่ไม่ใช่คู่แข่งกัน
โดยมีรายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3   อย่างไรก็ดี ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระสามารถ
กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งได้ โดยกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน  ต่างมากด้วยความสามารถ อีกทั้งยังมีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะบริหารกิจการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
ต่อไป ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนว่า ในช่วงที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ รายเดิมที่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
1. นายยองชอล ควอน
ประธานกรรมการ/กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
2. นายจีซอบ เชว์*
กรรมการ
3. นางสาวซังอึน ซน*
กรรมการ
*เป็นกรรมการที่มาจากบริษัท Posco Co., Ltd. ซึ่งถือเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน แต่ไม่ใช่คู่แข่งกัน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2565
หลักการและเหตุผล
ตามหลักปฏิบัติของบริษัทฯในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเป็นประจ�ำทุกปี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้บริษัทสอบบัญชีชั้นน�ำต่าง ๆ ท�ำการเสนอราคาเพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ
จากการคัดเลือกโดยการพิจารณาอัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับมาตรฐานขององค์กร โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ได้แก่
1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรือ
2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือ
3. นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ
4. นาย ธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11464
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2565 โดยทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด
จึงมีความอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วรวม 6 ปี (ไม่รวมปีที่ขออนุมัติ)
ในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด จะจัดให้มีผู้สอบบัญชีรายอื่นภายใต้สังกัดบริษัทมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีแทน
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั คิ า่ ตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีประจ�ำปี 2565 เป็นเงินจ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ 3.44
ลเปรี
บเทียล้บค่
าตอบแทนผู
้สอบบั
ล่าสุานภาษี
ดของบริ
(หน่ วย : ล ้านบาท)
ล้านบาท ประกอบด้วยค่ขาผู้อมู
้สอบบั
ญชีย3.00
านบาท
และค่าบริการอื
่น(ค่าญที่ปชีรึปกี ษาด้
) 0.44ษทั ล้าฯนบาท
ก) ค่าที่ปรึกษาภาษีเงินได้นิติบงบปี
ุคคลจ�ำนวน 0.14 ล้านบาท  (บริ
ส�ำนักภาษี  เคพีเอ็มจี 2563
ภูมิไชย จ�ำกัด (“KPMG2564
TAX”))
2561 การโดยบริษัท 2562
2565
ข) ค่าที่ปรึกษาภาษีทค่ั่วไปจ�
นวน 0.30
ษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี
อากร ไพร้3.00
ซ-วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส3.00
จ�ำกัด (“PWC”))
าผูำ้สอบบั
ญชีล้านบาท (บริ
ไม่กเารโดยบริ
กิน 2.95
3.00
3.00
่ ชีปีล่าสุดของบริษัทฯ -(หน่วย : ล้านบาท) 0.14
ค่าบริ้สกอบบั
ารอืญน
0.44
0.44
0.44
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู
งบปี

หมายเหตุ

ค่าผู้สอบบัญชี
ค่าบริการอื่น

2561

2562

ไม่เกิน 2.95

3.00

-

0.14

2563

2564

3.00 มและมีสทิ ธิออกเสี
3.00
้ ้องได ้ร ับการอนุ มต
่
มติในวาระนี จะต
ั ด
ิ ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซึงมาประชุ
ยงลงคะแนน
วาระที่ 8

0.44

0.44

พิจารณาร ับทราบการแต่งตงกรรมการใหม่
ั้
ทมาจากบริ
ี่
ษท
ั ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน แต่
ไม่ใช่คูแ
่ ข่งกัน

2565
3.00
0.44

หมายเหตุ
กการและเหตุ
ผลยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติในวาระนี้จะต้องได้รับหลั
การอนุ
มัติด้วยคะแนนเสี

้ ่ 2/2565 เมื่อวัน ที่ 3 มีน าคม 2565 พิจ ารณาแล ว้ เห็ น ควรอนุ มัต ิแ ต่ ง ตัง้
จากที่ประชุม คณะกรรมบริษัท ครังที

วาระที่ 8 พิจารณารับนายโฮยอง
ทราบการแต่งตัคิ้งกรรมการใหม่
ที่มาจากบริ่ ษัทในกลุ่ม(นายซึ
ธุรกิจเดียงวกั
น แต่ไม่ใช่คู่แข่งกัน
ม แทนกรรมการทีลาออก
โจ คิม) เนื่ องจากนายโฮยอง คิม มีคุณสมบัติ ความสามารถและ
หลักการและเหตุผล ประสบการณ์เหมาะสม เป็ นกรรมการบริษทั
จากที่ประชุมคณะกรรมบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง นายโฮยอง คิม แทนกรรมการที่ลาออก (นายซึงโจ คิม) เนื่องจากนายโฮยอง คิม มี
อย่างไรก็ด ี นายโฮยอง
มาจาก Posco
คุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์
เหมาะสม เป็คินมกรรมการบริ
ษัท Co., Ltd.
อย่างไรก็ดี นายโฮยอง คิมมาจาก Posco Co., Ltd.
่
(1 มีนาคม 2565 เป็ นต ้นไป)

เดิเดิมม

เปลี่ยนเป็น (1 มีนเปลี
าคมยนเป็
2565นเป็นต้นไป)
่
เปลียนชื
อ่

POSCO

POSCO Holding Inc.

แยกส่วนธุรกิจ
(Spin-off)
POSCO-Thainox
POSCO-Thainox

POSCO Co., Ltd.

่ นผูถ้ อ
้ นบริษท
POSCO ซึงเป็
ื หุน
้ ใหญ่ของบริษท
ั ฯ ไดท้ ําการแยกส่วนธุรกิจ(spin off business unit) โดยตังเป็
ั

POSCO ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหม่
ใหญ่ขชองบริ
ษัท ฯ ได้Co.,
ทำ� การแยกส่
นธุรกินจที(spin
business
unit)
ษัทใหม่ชื่อ Posco
Co.,
Ltd. ในวันจะเปลี
ที่ 1 มีนยนชื
่ 1 มีoff
่ โดยตั้งเป็นงบริจากแยกส่
่ าคม อทาง
่ 2565 ซึ่งภายหลังจากแยกส่วน
อื่ Posco
Ltd. วในวั
นาคม
2565
ซึงภายหลั
วนธุร กิ
จ POSCO
ธุรกิจ POSCO จะเปลี่ยการค
นชื่อทางการค้
เป็น POSCO
Holdings Inc.
น holding
companycompany
แต่ทั้งนี้สัดส่วแต่
นการถื
ษัทฯ ไม่อได้หุเปลี
่ยนแปลง
้ั อหุสั
้ ้นดในบริ
้าเป็ น าPOSCO
Holdings
Inc.และแปรสภาพเป็
และแปรสภาพเป็
น holding
ทงนี
ส่วนการถื
้นในบริ
ษท
ั ดัฯงนั้น Posco Co., Ltd.
่ แต่ไม่ใช่คดั
จึงถือเป็นบริษัทในกลุ่มธุไม่
รกิจไเดีดย้เปลี
วกันยนแปลง
ู่แข่งงนักั้นน Posco Co., Ltd. จึงถือเป็ นบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน แต่ไม่ใช่คแู่ ข่งกัน
อ้างถึง ข้อบังคับของบริษอัท้างถึ
ฯ ง ข ้อบังคับของบริษทั ฯ
ข้อ 21. ในกรณี ทีตํ่ าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนนอกจากถึ
ื่
งคราวออกตามวาระ ใหค้ ณะกรรมการเลือก

ข้อ 21. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่บุคางลงเพราะเหตุ
ให้ค้องห้
ณะกรรมการเลื
คคลหนึ
่งมีคุณงสมบั
ีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 17. แห่งข้อบังคับนี้เข้าเป็น
่ งมี
่ อื่นคนอกจากถึ
้ ละไม่มนกรรมการแทนในการ
คลหนึ งซึ
ณ
ุ สมบังตคราวออกตามวาระ
แิ ละไม่มลี กั ษณะต
ามตามขอกบุ
้อ 17.
แห่่งงซึข้อบั
คับตนีิแเข้าเป็
กรรมการแทนในการประชุมประชุ
คณะกรรมการคราวถั
ดไป เว้นแต่วาระคณะกรรมการจะเหลื
อน้อยกว่า 2 เดือน อน้อยกว่า 2 เดือน
มคณะกรรมการคราวถั
ดไป เว ้นแต่วาระคณะกรรมการจะเหลื
่ า้องประกอบด
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ
่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่
3 ใน 4 ของจ�้วยคะแนนเสี
ำนวนกรรมการที
่ยังเหลืนออ้ อยู
่ า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการ
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ
งต
ยงไม่
ยกว่
ทียั่ งงเหลื
่ ่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดั
กล่าอว อยู
จะอยู
่
่
ย งเท่
า วาระที
อ อยู่ ขษทัองเว้นแต่จะแจ้งให้ทปี่ ระชุม
คลซึ
จะอยู่ ใ นตํตาบิ แหน่
ข้อ 29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิบุจคการ
เข้างเข
เป็นหุา้ น้ เป็ส่วนกรรมการแทนดั
นไม่จำ� กัดความรับผิด หรืงอกล่
เข้าาเป็วนกรรมการในนิ
คุ คลอืงกรรมการได
น่ ทีม่ สี ภาพเดียวกันเ้ พี
และเป็
นการแข่
งขันกัยับงกิเหลื
จการของบริ
่
ตนแทน
ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติกรรมการที
แต่งตั้ง
ขอ้ 29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เขา้ เป็ นหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรบั ผิด หรือเขา้ เป็ นกรรมการในนิ ตบ
ิ ุคคล

่ ติเสนอให้
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้อืมีมนที
ท่ีประชุยมวกั
ผู้ถนือหุและเป็
้นรับทราบการแต่
คิม กรรมการใหม่
ที่มาจากบริ
ษัทในกลุ
กิจผูเดีถ้ ยอื วกัหุนน้ ทราบก่
แต่ไม่ใช่อคนที
ู่แข่งกั่ น โดยมีผลนับตั้งแต่
มี่ สภาพเดี
นการแข่งงตัขั้ง นนายโฮยอง
กับกิจการของบริ
ษท
ั เว ้นแต่
จะแจ ้งให้
ทประชุ
ี ่ ่มธุรม
28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จะมีมติแต่งตัง้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการแต่งตั้ง นายโฮยอง คิม กรรมการใหม่ที่มาจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน แต่ไม่ใช่คู่แข่งกัน โดยมีผลนับตั้งแต่ 28 เมษายน 2565
เป็นต้นไป
หมายเหตุ
ในวาระนี้เป็นเพียงวาระการแจ้งให้ทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ
การเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกจากที่ได้ก�ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมพิจารณานั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของหุ้นที่จำ� หน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (e-AGM)
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านศึกษาวิธีการยืนยันตัวตนส�ำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารส�ำหรับลงทะเบียน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน
และขั้นตอนการเข้าประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 8
โดยบริษัทฯ จะด�ำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะ
ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมเอกสารประกอบมายัง
นางสาวเยาวพา  โกเมนทักษิณ (เลขานุการบริษัท)
บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 15/6-8 เลขที่ 622
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110
โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565
ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบค�ำร้องจะเปิดให้ด�ำเนินการยืนยันตัวตน
และลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 โดยระบบจะปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2565
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
เป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฎว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ
ระเบียบวาระเพิ่มเติมส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 หรือเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการแต่อย่างใด
อนึ่ง บริษัทฯ ก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายยองชอล ควอน)
ประธานกรรมการ/กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

15

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

11 เมษายน 2565
เรื่อง		 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1) ค�ำแนะน�ำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
3) ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564
4) ข้อมูลของกรรมการที่ครบก�ำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่
5) นิยามของกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
7) ค�ำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8) วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
9) แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�ำปี 2564 พร้อมงบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ส�ำหรับดาวน์โหลด
10) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ�ำปี 2564
11) แบบฟอร์มส่งค�ำถามล่วงหน้า
		 คณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. โดยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564
		
ข้อมูลประกอบ : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 โดยมีส�ำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
		 หนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 3
		
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุม
		 ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 3
		
คะแนนเสียงส�ำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2564
		
ข้อมูลประกอบ : บริษัทได้สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2564 ดังปรากฏรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report /รายงานประจ�ำปี 2564 (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code
		 ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 9)
		
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
		
คะแนนเสียงส�ำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
		
ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก�ำหนดให้บริษัทต้องจัดท�ำงบการเงินประจ�ำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
		 ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
		
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
		 รับรองโดยผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึง่ แสดงฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
		 ในปี 2564 ที่ผา่ นมา โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
			งบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุน				
หน่วย : ล้านบาท
รายละเอียด
สินทรัพย์รวม

บริษทั และบริษทั ย่อย

บริษทั

5,427.93

5,206.50

หนีส้ นิ รวม

1,814.03

1,744.93

รายได้จากการขาย

6,517.95

6,358.18

รายได้รวม

6,544.55

6,580.17

ก�ำไรส�ำหรับปี1/

533.32

568.67

ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท/หุน้ )

2.66

2.83

		ก�ำไรส�ำหรับปีตามงบการเงินรวม
		 โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏอยูใ่ นงบการเงินในรายงานประจ�ำปี 2564 ซึง่ สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ทีป่ รากฏบนแบบแจ้งการประชุม ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยล�ำดับที่ 9
		
คะแนนเสียงส�ำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1/

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2564
		
ข้อมูลประกอบ : บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 50 - 80 ของก�ำไรสุทธิทเี่ หลือ หลังจากหักเงินส�ำรองต่างๆ ทุกประเภททีก่ ฎหมายและบริษทั ได้
		 ก�ำหนด โดยพิจารณาจากก�ำไรสุทธิตามงบก�ำไรรวมของบริษทั แต่อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึน้ อยูก่ บั กระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจ�ำเป็นและความเหมาะสม
		 อื่นๆ ในอนาคต
			 ผลการด�ำเนินงานของบริษัทประจ�ำปี 2564 บริษัทมีก�ำไรสุทธิแสดงไว้ในงบการเงินรวมเป็นจ�ำนวน 533.32 ล้านบาท หรือ 2.66 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัท
		 จึงพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 1.79 บาท (หนึง่ บาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลทัง้ สิน้ ประมาณ 359.72 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.4 ของ
		 ก�ำไรส�ำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึง่ บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.83 บาท (แปดสิบสามสตางค์) เป็นเงิน
		 166.80 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 คงเหลือจ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2564 อีกในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท (เก้าสิบหกสตางค์) เป็นเงิน 192.92 ล้านบาท โดยการ
		 จ่ายเงินปันผลตามอัตราดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้
ปี 2564

ปี 2563

ก�ำไรส�ำหรับปีตามงบก�ำไรรวม (ล้านบาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

533.32

568.67

จ�ำนวนหุน้ (ล้านหุน้ )

200.96

200.96

ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

2.66

2.82

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

1.79

ประกอบด้วย
1) เงินปันผลระหว่างกาล
0.83 บาท/หุน้
2) เงินปันผลงวดสุดท้าย
0.96 บาท/หุน้

ประกอบด้วย
1) เงินปันผลระหว่างกาล
0.78 บาท/หุน้
2) เงินปันผลงวดสุดท้าย
1.12 บาท/หุน้

1.90

		 และ Mrs. Kerry-Ann Shipp กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย Mr. Johan Willem Maarten Jansen จะเป็นกรรมการอิสระด้วย
		
คะแนนเสียงส�ำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ�ำปี 2565
		
ข้อมูลประกอบ : ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 28 ก�ำหนดให้กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ตามทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
		 สองในสามของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยอาจก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นจ�ำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก�ำหนด
		 ไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้
		 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษทั และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ซึง่ ค่าตอบแทน
		 ดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท
		 จึงเสนอคณะกรรมการให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนปี 2565 ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยในอัตราเดียวกับปี 2564 ดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ปี 2565
ต�ำแหน่ง

ปี 2564

ค่าตอบแทน

ค่าเบีย้ ประชุม

ค่าตอบแทน

ค่าเบีย้ ประชุม

(บาท/คน/ปี)

(บาท/คน/ครัง้ )

(บาท/คน/ปี)

(บาท/คน/ครัง้ )

ประธาน

253,000

20,000

253,000

20,000

กรรมการ

181,500

20,000

181,500

20,000

ประธาน

253,000

5,000

253,000

5,000

กรรมการ

181,500

5,000

181,500

5,000

คณะกรรมการสรรหา

ประธาน

40,000

5,000

40,000

5,000

และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ

20,000

5,000

20,000

5,000

คณะกรรมการก�ำกับ

ประธาน

40,000

5,000

40,000

5,000

ดูแลกิจการทีด่ ี

กรรมการ

20,000

5,000

20,000

5,000

คณะกรรมการบริหาร

ประธาน

40,000

5,000

40,000

5,000

ความเสีย่ งและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

กรรมการ

20,000

5,000

20,000

5,000

รายละเอียด
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน : ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors’ and Officers’ Liability Insurance หรือ D&O)
		
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนปี 2565 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนปี 2564
		
คะแนนเสียงส�ำหรับการอนุมัติ : ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2565
		
ข้อมูลประกอบ : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 ก�ำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด (KPMG) เป็นส�ำนักงานสอบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ส�ำหรับปีบญ
ั ชีสนิ้ สุด
		 วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากมีชื่อเสียง มีศักยภาพ มีมาตรฐานการท�ำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือเครื่องใช้
		 ในการตรวจสอบบัญชีทมี่ ปี ระสิทธิภาพ มีความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจ รวมทัง้ ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยก�ำหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ตามรายชือ่ ต่อไปนีเ้ ป็น
		 ผู้ท�ำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
		 1. นางสาวกฤติกา ก๋งเกิด			 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10634
										 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ช่วงปี 2564) หรือ
		 2. นายธนิต โอสถาเลิศ				 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155
										 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ช่วงปี 2561 - 2563) หรือ
		 3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752
										 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
		 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
		 และเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ ่าสอบบัญชีสำ� หรับปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ส�ำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงิน
		 รวมประจ�ำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงินจ�ำนวน 1,690,000.00 บาท (หนึง่ ล้านหกแสนเก้าหมืน่ บาทถ้วน) เพิม่ ขึน้ จากปี 2564 จ�ำนวน 40,000.00 บาท
		 หรือ เพิ่มขึ้น 2.42% ดังนี้
หน่วย : บาท
ประเภทค่าตอบแทน

ปี 2565

ปี 2564

เพิ่มขึ้น

%

1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
-

ค่าสอบบัญชีประจ�ำปี

-

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
(รวม 3 ไตรมาส)

รวมค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่นๆ (None-audit fee)

1,360,000.00

1,320,000.00

330,000.00

330,000.00

1,690,000.00
- ไม่มี -

1,650,000.00
- ไม่มี -

40,000.00
-

2.42
-

		
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
		 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ได้แก่ นางสาวกฤติกา ก๋งเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10634 หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชี
		 รับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5752 เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
		 2565 และอนุมตั คิ า่ สอบบัญชีประจ�ำปี 2565 ส�ำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจ�ำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงิน
		 จ�ำนวน 1,690,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีคา่ บริการอื่น
		
คะแนนเสียงส�ำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมเงินปันผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)

359.72

381.82

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)

67.40

67.59

		
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.79 บาท (หนึ่งบาท
		 เจ็ดสิบเก้าสตางค์) ซึง่ บริษทั ได้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.83 บาท (แปดสิบสามสตางค์) เมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2564
		 คงเหลือจ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2564 ที่จะขออนุมัติจา่ ยอีกในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท (เก้าสิบหกสตางค์)
		 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นวันที่ก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และก�ำหนด
		 จ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
		
คะแนนเสียงส�ำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระ
		
ข้อมูลประกอบ : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ก�ำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่
		 จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีครัง้ นี้ มีกรรมการทีต่ อ้ งออกจากต�ำแหน่งตามวาระ
		 จ�ำนวน 4 คน ดังนี้
			 1. นางยุพเรศ เที่ยงธรรม						 กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
			 2. Mr. Johan Willem Maarten Jansen		 กรรมการอิสระ
			 3. นายด�ำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์				 กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม / กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
			 4. Mrs. Kerry-Ann Shipp					 กรรมการ
		 ทัง้ นี้ บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระและเสนอรายชือ่ บุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการได้ลว่ งหน้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
		 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
		 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสีย) ได้พจิ ารณากลัน่ กรองอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่ากรรมการทีค่ รบก�ำหนดตามวาระทัง้ 4 คน
		 เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ขอ้ คิดและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษทั เป็นอย่างดีตลอดมา ส�ำหรับ
		 Mr. Johan Willem Maarten Jansen ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระ ด�ำรงต�ำแหน่งมากกว่า 3 วาระติดต่อกัน แต่กรรมการอิสระท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์
		 ในธุรกิจหลักของบริษัท และตลอดระยะเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและ
		 พิจารณาค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอชือ่ กรรมการทัง้ 4 คน ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาเลือกตัง้ กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึง่ ทัง้ นี้ ข้อมูล
		 เบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
		 หนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 4
		 อนึ่ง กรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจ�ำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท�ำโดยทุจริต และไม่ได้
		 ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
		
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสีย ได้พจิ ารณากลัน่ กรองอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัตขิ องกรรมการทัง้ 4 คน ทีไ่ ด้ผา่ นกระบวนการ
		 สรรหาและกลัน่ กรองคุณสมบัตจิ ากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควร
		 เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทีถ่ งึ ก�ำหนดต้องออกตามวาระได้แก่ นางยุพเรศ เทีย่ งธรรม Mr. Johan Willem Maarten Jansen นายด�ำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์

ข้อมูลส�ำหรับผู้ถือหุ้น
1) บริษัทได้ก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 (Record Date) โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565
2) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 บริษัทจะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียง และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะได้เชิญที่
		 ปรึกษากฎหมายของบริษัทมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตาม
		 กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์
		
l ส�ำหรับผูถ
้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ https://app.inventech.co.th/HTC164521R หรือ
			 สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ตามรายละเอียดที่ระบุใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : ค�ำแนะน�ำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
		
l ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ความประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
			 ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ซึง่ บริษทั ได้แนบมาด้วย ในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6: หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
			 ซึ่งแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
			 (Download) หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.haadthip.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และกรุณา
			 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ https://app.inventech.co.th/HTC164521R หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ตามรายละเอียดทีร่ ะบุใน สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1 : ค�ำแนะน�ำ วิธกี าร
			และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
		
l ผูถ
้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผูถ้ อื หุน้ ได้ โดยข้อมูลและประวัตกิ รรมการอิสระทีเ่ ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
			ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ
			 มายังบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยใส่ซองไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับและไม่ต้องติดแสตมป์ มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน)
			 เลขที่ 36/6 ซอยรามค�ำแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น
																

ขอแสดงความนับถือ

																
																
																

(นางสาวมาริสา สังวรนิตย์)
เลขานุการบริษัท
โดยค�ำสั่งคณะกรรมการ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมได้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.haadthip.com ภายใต้หัวข้อ
“นักลงทุนสัมพันธ์” > “ผู้ถือหุ้น” > “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565” ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
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Ref. STI-AGM 01-2565
เรื่อง
เรียน

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

Stonehenge Inter Public Co., Ltd
163 Soi Chockchairuammit (Ratchada 19)
Ratchadaphisek Road, Dindaeng Dist. Bangkok 10400
Tel : 0-2690-7462 Fax : 0-2690-7463
วันที่ 28 มีนาคม 2565

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำ�ปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ด้วยคณะกรรมการบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติก�ำ หนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำ หนดในกฏหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำ�การถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากห้องประชุมบริษัท เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564
		ความเห็นของคณะกรรมการ
การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 มีความถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัท ประจำ�ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
		ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทสำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของกลุ่มบริษัทประจำ�ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
		ความเห็นคณะกรรมการ
		เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินของกลุ่มบริษัท ประจำ�ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำ�ไรเพื่อเป็นทุนสำ�รองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
		ความเห็นคณะกรรมการ
		เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำ�ไรเพื่อเป็นทุนสำ�รองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจ่ายจากกำ�ไรสุทธิและกำ�ไรสะสม ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด ตามรายละเอียด ดังนี้
1. บริษัทได้จัดสรรกำ�ไรเป็นทุนสำ�รองครบถ้วนตามที่กฎหมายแล้ว
2. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจำ�นวนไม่เกิน 335,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 167,500,000 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล
หุ้นละ 0.625 บาท
3. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0694444444 บาท หรือคิดเป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 18,611,111.10 บาท
โดยกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำ�หนดจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดยังไม่มี
ความแน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 ก่อน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำ�นวน 167,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน 134,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน 301,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำ�นวนไม่เกิน 335,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำ�นวน 167,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน 134,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน 301,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จำ�นวนไม่เกิน 335,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
		ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำ�นวนไม่เกิน 335,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระประจำ�ปี 2565
		ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาโดยอิสระและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้น
จากตำ�แหน่งตามวาระ กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำ�นวน 4 ท่านดังนี้
1. นายจุมพล
สำ�เภาพล
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางศุภรานันท์ ตันวิรัช
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์
ตำ�แหน่ง
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายบัณฑิต
ม่วงสอนเขียว ตำ�แหน่ง
กรรมการ / กรรมการบริหาร
วาระที่ 8 พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำ�หรับรอบปี 2565
		ความเห็นคณะกรรมการ
		คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำ�หรับรอบปี 2565 เมื่อรวมกับ
ค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 5,500,000.- บาท (เทียบเท่าปีที่ผ่านมา) โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ เสนอมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำ�คัญ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าบริการวิชาชีพของผู้สอบบัญชี สำ�หรับรอบปี 2565
		ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ให้เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท และกำ�หนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2565 เป็นจำ�นวนเงินรวม 2,450,000 บาท เทียบเท่าปีที่ผ่านมา
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
คณะกรรมการบริษัท ได้กำ�หนดให้วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565
			
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2565 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษทั ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ท่านใดท่านหนึง่ เป็นผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ ก็ได้ โดยถ่ายรูปหรือสแกนเอกสารมอบ
ฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง email : cs@sti.co.th หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)  ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400  ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565  
ขอแสดงความนับถือ
						
นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 14 กำ�หนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำ�แหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราในการ
ประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ในการประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะมีกรรมการ
ที่ต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระ จำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้ คือ
1. นายฮวง ไว จิน (วินแลน ฮวง/Vincent Huang)
ตำ�แหน่งกรรมการ
2. ดร. อดุล อมตวิวัฒน์
ตำ�แหน่งกรรมการ
3. นายหลิน พี จี
ตำ�แหน่งกรรมการ
นอกจากนี้ ยังเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการด้วยเช่นกัน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565
บริษัท ดราโก้ พีซีบี จำ�กัด (มหาชน)
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำ�ปี 2564
2. สำ�เนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
5. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2565
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. คำ�ชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้อง
แสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง
8. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
9. แผนที่ของสถานที่ประชุม (ห้องประชุม บมจ. ดราโก้ พีซีบี)

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำ�หนดให้กรรมการ
จะต้องออกจากตำ�แหน่งในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ในการประชุมสามัญประจำ�ปี
ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะมีกรรมการที่ต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระ จำ�นวน 1 ท่าน ดังนี้ คือ
1. นายฮวง ไว จิน (วินแลน ฮวง/Vincent Huang)
ตำ�แหน่งกรรมการ
2. ดร. อดุล อมตวิวัฒน์
ตำ�แหน่งกรรมการ
3. นายหลิน พี จี
ตำ�แหน่งกรรมการ
คณะกรรมการมีความเห็นว่านายฮวง ไว จิน. ดร.อดุล อมตวิวัฒน์ และนายหลิน พี จี
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด
พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ ตลอดจนกลยุทธ์ใน
การดำ�เนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายฮวง ไว จิน. ดร.อดุล อมตวิวัฒน์ และนายหลิน พี จี
กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระ (ประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 3)
ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ จากการพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน คืออุตสาหกรรม
ผูผ้ ลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ตลอดจนความเหมาะสมประการต่างๆ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1. ตำ�แหน่งประธานกรรมการ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อเดือน
2. ตำ�แหน่งกรรมการ ท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน
ซึ่งข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำ�ดับที่ 4

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ดราโก้ พีซบี ี จำ�กัด (มหาชน) จะจัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�
ปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำ�นักงาน
ของบริษัท เลขที่ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำ�บลบางกะดี อำ�เภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ คือ
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
2564
ความเป็ น มา การประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2564 ได้ จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่
25 มิถุนายน 2564 โดยได้จัดทำ�รายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่
วันประชุม สำ�เนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564 ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุมลำ�ดับที่ 2

วาระที่ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ฉบับดังกล่าว
วาระที่ 2

คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2565 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำ�งานที่ดีเป็นที่ยอมรับ
และเชื่อถือของบริษัทต่างประเทศทั่วโลก และเนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็น
บริษัทต่างชาติ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงพิจารณาความเหมาะสมที่
มีผู้สอบบัญชีที่เป็นที่ยอมรับของบริษัทต่างประเทศ จึงเห็นควรเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด ทำ�หน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2565
รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2565 ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบ การประชุมลำ�ดับที่ 5

คณะกรรมการแถลงผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2564
ความเป็ น มา บริ ษั ทได้ ส รุ ป ผลการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ทในรอบปี ที่ ผ่ า นมาและการ
เปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำ�ปี 2564
ตามเอกสารประกอบการประชุมลำ�ดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำ�ปี 2564 ซึ่งสรุป
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำ�ปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัท
ได้จัดทำ�งบการเงินประจำ�ปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติโดยมีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำ�ปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนองบการเงิน ประจำ�ปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำ�กัด แล้ว และได้ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว
ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติงบการเงินฉบับดังกล่าว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำ�เนินงานของบริษัท
ประกอบกับโครงการการลงทุน และความต้องการใช้เงินของบริษัทในอนาคต แล้วจึง
กำ�หนดเป็นจำ�นวนเงินที่จะจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป
ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุน
จากการดำ�เนินงาน ซึ่งเมื่อคณะกรรมการพิจารณาจากฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ
คณะกรรมการจึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง ดการ
จ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ และ
การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชี
ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา
120 กำ�หนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำ�หน้าที่ได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้ง
ให้ผู้สอบบัญชี ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษั ท และพิ จ ารณาอนุ มั ติ ค่ า สอบบั ญ ชี สำ � หรั บ ปี 2565 จำ � นวน 950,000 บาท
(เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2565 ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบ การประชุมลำ�ดับที่ 5
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29
เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำ�นักงานของบริษัทฯ เลขที่ 152 หมู่ 5 สวน
อุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำ�บลบางกะดี อำ�เภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมลำ�ดับที่ 9) โดยพร้อมเพรียงกัน และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
ลำ�ดับที่ 8 และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25
เมษายน 2565 หรือนำ�มายื่นต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย
จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
โดยคำ�สั่งของคณะกรรมการ
(นางลักษณา สำ�ราญทิวาวัลย์)
เลขานุการบริษัท

ฟองซิเอร์ และโดยมิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น”
นการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยใช้ข้อความ
ริษัท มีจ�านวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
รรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับการมอบอ�านาจจากคณะกรรมการ เป็นผู้ด�าเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
นมีอ�านาจในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ หรือด�าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค�าสั่งของนายทะเบียน

18
24

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท ตามวัตถุประสงค์และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

ติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มี)

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าด�ารง
ร.017/2565
ณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดในการประชุ
มสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 แล้ว บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริ
ษัท เพื
พิจาแหน่ารณาบรรจุ
เป็ดย่นอยตามเดิ
วาระมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปประกาศ
ต�าแหน่งกรรมการบริ
ษัท ่อ
และต�
งในคณะกรรมการชุ
รายนามได้ประกาศ
ดังนี้
17 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ
ประกาศ
1. ดร.ถกล
นันธิราภากร เป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2565
2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - เรี31
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2. นายสุวิทย์
อรุณานนท์ชัย เป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
ษััททหลั
ทรั
จจากั
ษัทกกหลั
พย์ ธนชาต
จากัด (มหาชน)
พล
สติมานนท์
เป็น กรรมการอิบริ
สระ กรรมการตรวจสอบ
ซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)เรื
มีมติ่อ
ก�าหนดจั
ือหุ้น ประจ�น
าปี ปั
2565น
นอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หลั
ทรัพ
พกย์ย์ทรัธนชาต
ธนชาต
ากัดด (มหาชน)
(มหาชน)
ง ดญการประชุ
การจ่
นอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ในหนังสื(E-Meeting)
อเชิด้ญวยคณะกรรมการบริ
ประชุ
ม ษก็ัทจราชธานี
ะต้อลิสงเข้
าเงื่อนไขตามพระราชบั
ญัตมิบสามัริญษาผู้ถัทยเงิ
มหาชนจ�
ากัในวัดผล
พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสองว่า“เมื่อการประชุ3.4.มนายสุ
พิจรารณาเสร็
จตามวรรคหนึ
่งแล้บริ
ว ษบริ
นายโกวิท
รุ่งวัฒนโสภณ เป็น กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ฉบั
ประธานกรรมการบริ
หารและประธานกรรมการบริ
หารความเสี่ยง
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้
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”
่อ่ ง มการจ่
ปั นผลแก่ผู้ถอื หุ้น
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นเรื
ซึ่งมาประชุ
และมีสิทธิาอยเงิ
อกเสียน
งลงคะแนน
่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564

เรืองเรืการจ่
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ู้ถอื หุ้นผู้ถอื หุ้น
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ด้วยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จำากัด (มหาชน) ประจำาปี 2565
ประกาศ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล จะต้องเข้าเงื่อนไขตาม
เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผซึู้ถ่งือประชุ
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รายละเอียดองค์ประกอบของค่าตอบแทน ดังนี้
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้ ละ 0.11 บาท รวมเป็ นเงินจานวน 330,000,000
บาท โดยจ่
าาตอบแทน
ยเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนน�
าเสนอต่าองกาลไปแล้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว ในอัตราหุน
คณะกรรมการสรรหาและก�
ประกาศ
ณ
2565
จึาหนดค่
งประกาศมาเพื
ทราบโดยทั
ประกาศ
ณ วัวันนทีที่่ 22
22่อเมษายน
เมษายน
2565่วกัน
ความเห็นคณะกรรมการ
ผู
ถ
้
ื
อ
หุ
น
้
ในวั
น
ที
่
11
ตุ
ล
าคม
2564
ดั
ง
นั
น
้
จึ
ง
คงเหลื
อ
จ่
า
ยเงิ
น
ปั
น
ผลในอั
ต
ราหุ
น
้
ละ
0.10
บาท
เป็
น
เงิ
น
จานวน
300,000,000
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
คณะกรรมการบริหาร (1)
2564 โดยผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2564 โดยสรุปสาระ
บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ
น้ ณ
ในวัวันที่ 22
30 เมษายน
มีนาคม 2565
ประกาศ
2565
ส�าคัญได้ดังนี้
สิทธิประโยชน์อื่น

(นายวิรัตน์ ชินโดยกาหนดจ่
นพร)
รายการ
งบการเงินรวมายเงินปั นผลในวั
นน
เฉพาะกิ
ที่ 27จการเมษายน 2565
( น�ยวิ
รัตน์ ชินประพิ
ประพิ
นพร ) งบการเงิ48,988,030,358
49,223,455,329
ประธานกรรมการ

สินทรัพย์รวม (บาท)
หนี้สินรวม (บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)
รายได้รวม (บาท)
ก�าไรสุทธิ (บาท)
อัตราส่วนก�าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

37,656,887,226
37,565,234,198
ประธานกรรมการ
จึงประกาศมาเพื11,422,796,160
่อทราบโดยทั่วกัน
11,566,557,023*

หมายเหตุ * เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2564 เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ก�าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564 เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย จ�านวน 86,000,000 บาท รวมเป็นเงินส�ารองตามกฎหมายสะสมจ�านวน 557,500,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 9.84 ของทุนจดทะเบียน
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ส�าหรับผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2564 และก�าหนดวันจ่ายเงินปันผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 ก�าหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไรจะกระท�ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และ
การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิ ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีนยั ส�าคัญ โดยจะพิจารณาถึงความเพียงพอในการรองรับธุรกิจของบริษทั เงินส�ารองตามกฎหมาย แผนการลงทุน ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคตด้วย โดยเมือ่ คณะ
กรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปีแล้ว จะต้องน�าเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ
จากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564 ของบริษัท บริษัทมีก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ�านวน 1,678,852,671 บาท และก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวม จ�านวน 1,709,184,685 บาท ทั้งยังมีก�าไรสะสมจ�านวนหนึ่ง
บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดดังนี้
1.จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 962,714,794 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.34 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 56.33 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี
2564 ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
2.ก�าหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2565
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

ประกาศ บริษัท ปตท. นํา้ มัน และการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
เรื่อ ง การจ่ายเงิน ปั น ผลแก่ผ ู้ถ อื หุน้

รายละเอียด
ก�าไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)
ก�าไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (บาท)
จ�านวนหุ้นที่ช�าระมูลค่าแล้ว (หุ้น)
เงินปันผลสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (ร้อยละ)

ผลการด�าเนินงาน

ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
1,678,852,671
1,709,184,685*
5,663,028,199
0.17
962,714,794
57.34
56.33

ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา)
1,860,646,435
1,860,203,350*
5,663,028,199
0.17
962,714,794
51.74
51.75

บริษัท ปตท. นํา้ มันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถื อ หุ้น ประจํา ปี 2565 ประชุม เมื่ อ วัน ที่ 7 เมษายน 2565 ได้มี ม ติ อ นุมัติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 (จากผลการดําเนินงานของบริษัทครึ่งหลังของปี 2564
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธัน วาคม 2564) ที่ อัต ราหุน้ ละ 0.19 บาท ให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุน้
หมายเหตุ *เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 28 เมษายน 2565

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจ�าปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ก�าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน 12 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 จ�านวน 4 ท่าน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดที่ออกตามวาระ มีรายนามดังนี้
1. ดร.ถกล
นันธิราภากร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวิทย์
อรุณานนท์ชัย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
3. นายสุรพล
สติมานนท์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายโกวิท
รุ่งวัฒนโสภณ
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ความเห็นคณะกรรมการและก�าหนดค่าตอบแทน
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ประจ�าปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564
แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ พิจารณากลั่นกรองตามความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและ
ประกาศทางการทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถทีเ่ หมาะสมในการก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษทั และการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นช่วงการด�ารงต�าแหน่งทีผ่ า่ นมา จึงเห็นควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ
ทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท และต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ส�าหรับ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 19 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2565) และหากได้รับต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ
หนึ่งจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อเนื่องจ�านวน 22 ปี 8 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนว่า ดร.ถกล นันธิราภากร เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิโดยเฉพาะด้านบัญชีการเงิน อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทส�าคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะต�าแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป
ส�าหรับนายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2565) และหากได้รับต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีก
วาระหนึ่ง จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อเนื่องจ�านวน 14 ปี 1 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนว่า นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสมและมีบทบาทส�าคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะ
ต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป
ส�าหรับ นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 19 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565) และหากได้รับต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีก
วาระหนึ่ง จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อเนื่องจ�านวน 22 ปี 8 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนว่า นายสุรพล สติมานนท์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิโดยเฉพาะด้านกฎหมาย อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทส�าคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะต�าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป
โดยประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม และหลักเกณฑ์
การสรรหากรรมการบริษัท พิจารณาได้จากรายงานประจ�าปี 2564 หัวข้อรายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ เรื่องการสรรหา แต่งตั้ง และวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 20 - 22 เมษายน 2565

(นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ)์

รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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หมายเหตุ (1)ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ก�าหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
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(นางสาวพิ
(นางสาวพิมมพ์พ์ผผกา
กา นินิจจการุ
การุณ
ณ))

ดดัั การ
2.ค่าตอบแทนเป็นบ�าเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น ส�าหรับผลการด�าเนิกรรมการผู
นงาน ประจ�าปี จ
รวมเป็นเงิน 4,813,573.97 บาท
กรรมการผู
จ้้ 2564
การ

รายการ
ค่าตอบแทนเป็นบ�าเหน็จแก่กรรมการ

4,226,491,476
4,139,177,586
1,709,184,685*
ประกาศ ณ วันที่1,678,852,671
22 เมษายน 2565
0.30
0.30

กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
4,813,573.97 บาท

ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)

(นางสาวพิมพ์ผกา นิจการุ4,813,573.97
ณ) บาท
กรรมการผูจ้ ดั การ

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2565 ดังต่อไปนี้
1.ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
2.ค่าตอบแทนเป็นบ�าเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น ส�าหรับผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2564 รวมเป็นเงิน 4,813,573.97 บาท
โดยให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป
การลงมติ
(นางสาวพิมพ์ผกา นิจการุณ)
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

กรรมการผูจ้ ดั การ

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ก�าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลั่นกรองภายใต้กฎระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอ ดังนี้
1.นางสาวศรัญญา ผลัดศรี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6768 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี คือ ปี 2564)
2.นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี คือ ปี 2560 - 2563)
3.นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ปี 2555 - 2559)
โดยก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2565 เป็นเงินจ�านวน 1,900,000 บาท
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

บริษทั เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
AI Energy Publicปี Company
Limited
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
2565 (ปีที่เสนอ)
ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)

ค่าสอบบัญชีประจ�าปี
ค่าบริการอื่น
รวมเป็นเงิน

1,900,000 บาท
ไม่มี
1,900,000 บาท

1,900,000 บาท
ไม่มี
1,900,000 บาท

เพิ่มขึ้น (บาท)
-

เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
-

วันที่ 20 เมษายน 2565

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก�าหนดค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2565 ดังกล่าวข้างต้น โดยประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
เสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดท�างบการเงินได้ทันตามก�าหนดระยะเวลา
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เรื่ อง ประกาศจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษัทได้พิจารณาโอกาสทางธุรกิจตามความรู้ ความช�านาญ และประสบการณ์ในการให้บริการสินเชื่อ โดยในอนาคตอาจมีการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทโดยมีที่ดินเป็นหลัก
ประกัน และเพือ่ ลดความเสีย่ งในการให้สนิ เชือ่ ดังกล่าว บริษทั จึงต้องด�าเนินนิตกิ รรมการจดจ�านองต่อส�านักงานทีด่ นิ ซึง่ จ�าเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษทั ข้อ (7) ให้มคี วามชัดเจนและสอดคล้องตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ดังนี้
วัตถุประสงค์เดิม
“ข้อ (7) ท�าการซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จ�าน�า รับจ�าน�า จ�านอง รับจ�านอง ขายฝาก รับขายฝาก ซึ่งสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินทุกประเภททุกชนิด
(ยกเว้นการกระท�าอันเป็นเครดิตฟองซิเอร์)”
วัตถุประสงค์เสนอแก้ไข
“ข้อ (7) ท�าการซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จ�าน�า รับจ�าน�า จ�านอง รับจ�านอง ขายฝาก รับขายฝาก ซึ่งสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินทุกประเภททุกชนิด
โดยที่มิใช่การด�าเนินกิจการเครดิตฟองซิเอร์ และโดยมิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น”
นอกจากนี้ บริษัทต้องด�าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยใช้ข้อความ
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ�านวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
โดยขอมอบอ�านาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับการมอบอ�านาจจากคณะกรรมการ เป็นผู้ด�าเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอ�านาจในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ หรือด�าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค�าสั่งของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท ตามวัตถุประสงค์และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหชน)

บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านทราบว่า เมื่อวันที่ 5

เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลประจาปี
2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท (ยีส่ ิ บห้าสตางค์) โดยกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2565

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
วัตถุประสงค์และเหตุผล
นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 แล้ว บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมเข้ามา อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่อง
ให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสองว่า“เมื่อการประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น
บริษัทก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2565 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 และบริษัทได้ท�าการ
เผยแพร่หนังสือเชิญพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ratchthani.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” > “ประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีค�าถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถส่งค�าถามล่วงหน้าทางอีเมล irthani@thani.co.th หรือโทรสาร
หมายเลข 02-4319088 และกรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกลับได้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

(นายวิรัตน์ ชินประพินพร)
ประธานกรรมการ
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

Ref. CRC CS 011/2565 เรื่อง : เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการส�ำหรับปี 2565
วันที่ 25 มีนาคม 2565 เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :
เรือ
่ ง : เชิญประชุมสามัญผูถ
้ อ
ื 		
หุน
้ ประจำปี
Ref.
CS
บริษัท CRC
เซ็นทรัล รีเทล
คอร์ป011/2565
อเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ข้อบังคับของบริษ2565
ทั ฯ ก�ำหนดให้กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทั ฯ ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งมีสำ� เนางบดุลและบัญชีก�ำไรขาดทุน
ในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
					 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมอยู่
		 ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้พจิ ารณาข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษทั จดทะเบียน
				 2) ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
อืน่ ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษทั ฯ โดยขอเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการส�ำหรับปี 2565 โดยก�ำหนดค่าตอบแทน
เรียน : ท่านผูถ
้ อ
ื หุน
้
25 มี่อน
าคม
				 3) ข้อมูลผู้สอบบัญวัชีทนี่ได้ที
รับ่ การเสนอชื
ประจ�
ำปี 25652565
คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจ�ำปี 2565 เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ในวงเงินไม่เกิน 20.5 ล้านบาท
				 4) ค�ำแนะน�ำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุบริ
้น ษท
นคณะกรรมการ
: (มหาชน)
ั เซ็นทรัล รีเทล 		
คอร์ปความเห็
อเรชั
น
่ จำกัด
				 5) นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
		 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยส�ำหรับปี 2565
				 6) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (ขอแนะน�ำให้ใช้แบบ ข.)
เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 20.5 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนประจ�ำรายไตรมาส เบี้ยประชุมรายครั้ง และเงินโบนัส (ถ้ามี) ตามที่
คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติก�ำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้
่งทีา่ส
่งมาด้มวผ่ย
1) กส์ แบบแสดงรายการข้
อมูลประจำปี
2564 (แบบ 56-1 One
14.00 น. เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว โดยจัดให้เป็นไปตามพระราชก�สิ
ำหนดว่
ด้วยการประชุ
านสื่อ:อิเล็กทรอนิ
พ.ศ. 2563 		 1. ค่าตอบแทนประจ�
ำรายไตรมาสและเบีรายงานประจำปี
้ยประชุม
กฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 มีวาระการประชุมดังนี้
ต�ำแหน่ง
ค่าตอบแทนประจ�ำรายไตรมาส (บาท)
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งมีสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
ประธานกรรมการ
225,000
85,000
วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2564
่ผู้สวข้อบบั
ญชีตกรรมการ
รวจสอบแล้วรวมอยู่
85,000
42,000
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฎในรายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)ทีในหั
อ
การประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงาน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2) ข้อมูลของบุคคลที
ไ
่ ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
133,000
65,000
		
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2564
กรรมการตรวจสอบ
103,000
50,000
3)
ข้
อ
มู
ล
ผู
ส
้
อบบั
ญ
ชี
ท
ไ
่
ี
ด้
ร
บ
ั
การเสนอชื
อ
่
ประจำปี
2565
		
การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ
ประธานกรรมการบริหาร
ไม่มี
ไม่มี
4) คำแนะนำในการประชุ
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
กรรมการบริหาร มผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และข้
ไม่มี อบังคับ
ไม่มี
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ประธานกรรมการสรรหาและพิ
จารณาค่
าตอบแทน
ไม่มี
35,000
ในส่
ว
นที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
งกั
บ
การประชุ
ม
ผู
ถ
้
อ
ื
หุ
น
้
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) บริษัทฯ ต้องจัดท�ำงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วตาม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
30,000
ที่ปรากฎใน รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
5) นโยบายความเป็
นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุไม่้นมี
งบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุน
หน่วย : บาท
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
ไม่มี
35,000
รีเทล คอร์ป่ยงอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายการ
บริษัทและบริษัทย่อย
บริษัท บริษัท เซ็นทรัลกรรมการนโยบายความเสี
ไม่มี
30,000
6)
หนังสือมอบฉันประธานกรรมการบรรษั
ทะ แบบ ก.ทภิแบบ
ข.ฒหรื
แบบ
บาลและการพั
นาเพื่ออความยั
่งยืน ค. (ขอแนะนำให้
ไม่มี ใช้แบบ
35,000
สินทรัพย์
263,227,819,950
135,598,978,423
กรรมการบรรษั
ท
ภิ
บ
าลและการพั
ฒ
นาเพื
อ
่
ความยั
ง
่
ยื
น
ไม่
ม
ี
30,000
หนี้สิน
204,146,574,693
59,031,124,735
ข.)
รายได้จากการขาย

175,975,194,554

-

รายได้รวม

195,653,806,432

2,850,120,748

		
หมายเหตุ : กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนประจ�ำรายไตรมาสหรือค่าเบีย้ ประชุมในต�ำแหน่งของกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
				 ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ
ษัท 482,357,803
เซ็นทรัล 		
รีเทล 2.คอร์
ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติกำหนดวัน
โบนัสกรรมการ
ก�ำไรส�ำหรับปี 1
59,369,781
			 บริษัทฯ อาจจ่ายเงินโบนัสกรรมการได้โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาก�ำหนดเงื่อนไขรายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสม
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2
0.01
0.08
เป็นทั้งการจั
ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวั
กร์ทำเนิี่ น29
เมษายน
โดยขึ้นอยูน่กับศุผลการด�
งานของบริ
ษัทฯ ส�ำหรั2565
บรอบปีสิ้นสุเวลา
ด วันที่ 14.00
31 ธันวาคมน.2565
นี้ เงินโบนัด
สกรรมการจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการ
ปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านและการมี
ส
ว
่
นร่
ว
มในการประชุ
ม
ทั
ง
้
นี
้
กรรมการที
เ
่
ป็
น
ผู
บ
้
ริ
ห
ารหรื
อ
พนั
ก
งานของบริ
ษ
ท
ั
ฯ
จะไม่
ได้รับเงินโบนัสกรรมการดังกล่าว
		 หมายเหตุ 1. ก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ประชุมผ่านสือ
่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
งช่อ
ยว โดยจัดให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่า
		 3. สิเพี
ทธิปย
ระโยชน์
อื่นงทางเดี
ๆ
					 2. ก�ำไรต่อหุ้นค�ำนวณจากก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
			ไม่มี
		
ความเห็นคณะกรรมการ :
ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2563 ยกฎหมาย
การพิจารณาคะแนนเสี
งเพื่อผ่านมติ : และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการ
		 เห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ฯ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ 		
		 คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
		
การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :
		 คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำ� หรับปี 2565

		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :
พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนิ
นงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ำกัด ก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�ำไรและการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2564
งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชีวา่ มีความเหมาะสม โดยผูส้ อบบัญชีทเี่ สนอเป็นผูท้ ไี่ ม่มคี วามสัมพันธ์ และไม่มสี ว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :
ข้อเท็จจริงและเหตุผพิบริลจษารณาแล้
: บริวเห็ษนชอบการแต่
ัทฯ ได้
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ
ัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
		
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนส�ำรองต่าง ๆ
จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษ2564
ัทฯ เพื่อพิจ(แบบ
ารณาเห็นชอบการแต่
้งผู้สอบบัญReport)
ชีของบริษัทฯ และก�
ำหนดค่วาสอบบั
ปี อ2564
56-1งตัOne
ในหั
ข้อญชีประจ�ำปี 2565 และรับทราบค่าสอบบัญชี
ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ก�ำหนดไว้ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ามี) โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้
งมีจำ� นวนไม่ซึ
เกิน่งกว่ปรากฎในรายงานประจำปี
า
ส�ำหรับงบการเงินประจ�ำปี 2565 ของบริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ
ก�ำไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ก�ำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงาน
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนิ
งาน
(รายละเอี
ยาดตามสิ
และบริษัทส�ำนักงานสอบบัญชีอน
ื่นในต่
างประเทศ
โดยเปรียบเทียบค่
สอบบัญชีแล้วเป็่งนที
ดัง่ส
นี้ ่งมาด้วย 1)
กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน การส�ำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ การส�ำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต
การส�ำรองเงินไว้เพื่อช�ำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อจ�ำกัดตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อก�ำหนดทางกฎหมายและความจ�ำเป็นอื่น ๆ 		 ในปี 2564
		
- ค่าสอบทานงบการเงิ
ษัทฯ และงบการเงินรวมประจ�
ำปี 2564มเป็สามั
นจ�ำนวนเงิญ
นรวมผู6.9
ล้านบาท
ความเห็ น ค ณะกรรมการ
: เห็นรายไตรมาสของบริ
น สมควรเสนอให้
ที่ ป ระชุ
้ ถื อ
หุ้ นโดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)
		 เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2564 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้
		 - ค่าสอบบัญชีส�ำหรับงบการเงินประจ�ำปี 2564 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ
รายละเอียดการจ่ายปันผล
ปี 2564
2563
พิปีจารณารั
บทราบผลการดำเนิ
นงานของบริ
ษัทเป็ฯนจ�ำประจำปี
และบริษัทส�ำนักงานสอบบั
ญชีอื่นในต่างประเทศ
นวนเงินรวม 36.22564
ล้านบาท
		 ในปี 2565
1. ก�ำไรส�ำหรับปีตามงบการเงินรวม* (ล้านบาท)
59
46
- ค่ย
าสอบทานงบการเงิ
รายไตรมาสของบริ
นรวมประจ�ำปี 2565ยงเนื
เป็นจ�ำนวนเงิ
นรวม 7.10 ล้น
านบาท
การพิ
งเพื่ อผ่ านนมติ
: ไม่ษมัทีฯกและงบการเงิ
ารลงคะแนนเสี
่ องจากเป็
มติ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)
2. จ�ำนวนหุ้นที่ชำ� ระมูลค่าแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ล้านหุ้น)
6,031
6,031 จารณาคะแนนเสี
โดยค่าสอบทานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องจากขอบเขตการตรวจสอบงบการเงินรวมที่เพิ่มขึ้น จากการมีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (Grab) และกลุ่มบริษัท
3. เงินปันผลประจ�ำปี (บาท/หุ้น)
0.30
รับ0.40
ทราบ
Lanchi ที่เป็นบริษัทย่อยในเวียดนาม เป็นรายการที่มีสาระส�ำคัญเพิ่มขึ้นในปี 2565
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
1,809
2,412
		- ค่าสอบบัญชีส�ำหรับงบการเงินประจ�ำปี 2565 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ
และบริษัทส�ำนักงานสอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจ�ำนวนเงินรวม ประมาณ 39.18 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จ�ำนวน 3.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.3
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�ำไรส�ำหรับปีตาม งบการเงินรวม (ร้อยละ)
3,048 ่ 2
วาระที
พิจ5,214
ารณาอนุมัต		
ิงบการเงิ
ของบริ:ษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความเห็น
นคณะกรรมการ
		
คณะกรรมการบริ
ษัทฯ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
		 หมายเหตุ * ก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
		 6.1		
ษัท เคพี
ิไชย สอบบัญชี จ�อำกับั
ด เป็งนคั
ผู้สบ
อบบัขอ
ญชีของบริ
และเห็
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ
ผ ลพิจารณาแต่
: เพืงตั่ อ้งบริให้
เ ป็เอ็มนจี ไภูมปตามข้
งบษัทริฯ ษ
ั ทนฯควรให้
และ
		
ความเห็นคณะกรรมการ :
				 1. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ
		 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และทีผู้ส่ไอบบั
ด้ม
ไยขเพิ
เติหรืมอ)
ญชีีก
รับารแก้
อนุญาตทะเบี
นเลขที่ ่ม
6669
		 1. รับทราบกรณีไม่มกี ารจัดสรรทุนส�ำรองเพิม่ เติม เนือ่ งจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ ได้จดั สรรทุนส�ำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจ�ำนวนแล้ว จ�ำนวน 				 2. นายวัชระ ภัทรพิทักษ์
				
3.
นายกฤตย์
ธรรมทั
ต
โต
ผู
ส
้
อบบั
ญ
ชี
ร
บ
ั
อนุ
ญ
าตทะเบี
ย
นเลขที
่
11915
632,000,000 บาท
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา
		 2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 1,809,300,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 				 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�ำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฎตามรายละเอียด
่งที่ส่งมาด้ว2564
ย3
ญนชี
สิ้น
สุดวันที่ 31 		สิ
ธันวาคม
ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว
ของบริษทั ฯ โดยก�ำหนดวันก�ำหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ สิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ซึง่ จะจ่ายเงินปันผลแก่ผถู้ อื หุบั
น้ ในวั
ที่ 27
พฤษภาคม
		 6.2		 อนุมัติค่าสอบบัญชีส�ำหรับงบการเงินประจ�ำปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจ�ำนวนเงินรวม
2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
ล้านบาท
การอื่น2564
ๆ (Non-audit
าสอบบัOne
ญชีส�ำหรับReport)
งบการเงินประจ�ำปี 2565 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดย
ต า ม ที่ ป ร า ก ฎ ใ น 		
ร า 7.10
ย งา
น ปโดยไม่
ร ะรวมค่
จาำบริปี
(แfee)บ บและรั5บทราบค่
6 -1
		
การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :
		 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ และบริษัทส�ำนักงานสอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจ�ำนวนเงินรวม
		 คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(รายละเอียดตามสิ่งที		
่ส่งประมาณ
มาด้ว39.18
ย 1)
โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
ล้านบาท
		
การพิ
จ
ารณาคะแนนเสี
ย
งเพื
อ
่
ผ่
านมติ :
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
		 คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :
		 ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
บริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกให้
		 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่
กลับเข้ามารับต�ำแหน่งได้อีก โดยในปี 2565 มีรายชื่อกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ จ�ำนวน 5 ท่าน ได้แก่
วันที่ 1 ธัดนวาคม
2564นจิถึตงวันแขวงลุ
ที่ 15 มกราคม
2565 มซึวั่งไม่
รากฎว่
ามีผู้ใ10330
ดเสนอวาระการประชุ
มหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ
น
่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ทะเบียนเลขที่ 0107562000386 ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 22 ซอยสมคิ
ถนนเพลิ
มพินี เขตปทุ
น ปกรุ
งเทพฯ
โทร 02-650-3600
			 1. ศ.ดร. สุทธิบริ
พันษธ์ ทั จิรเซ็
าธิวนัฒทรั
น์ ล รีเทล คอร์ปอเรชั
กรรมการ
Public Company Limited Head Office; 22 Soi Somkid Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand Tel. 02-650-3600 www.centralretail.com
			 2. นายทศ จิรCentral
าธิวัฒน์		Retail Corporation กรรมการ
		 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามค�ำแนะน�ำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
			 3. นายพิชัย จิราธิวัฒน์		
กรรมการ
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และหากผู้ถือหุ้นมีค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นท่านสามารถส่งค�ำถาม ล่วงหน้า ได้ที่ email : ir@central.co.th หรือ
			 4. นายครรชิต บุนะจินดา
กรรมการอิสระ
https://www.centralretail.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings
			 5. นายญนน์ โภคทรัพย์		
กรรมการ
		
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ คือ การพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำ� หนด
ไว้ในกฎบัตรของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด และตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของ 		 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2565 ตามวัน และเวลาทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
บริษัทฯ ในด้านต่างๆ อีกทั้งพิจารณาใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (IOD Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ และพิจารณาเรื่องการด�ำรงต�ำแหน่งของบุคคลที่จะ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration) ตั้งแต่วันที่ 11
เสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัทฯ จะต้องไม่ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมแล้วเกินกว่า 5 บริษัท กรณีกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติกรรมการ เมษายน 2565 เวลา 8.00 น.
อิสระตามที่กฎหมายก�ำหนด และหากเป็นกรรมการรายเดิมที่ต่อวาระจะต้องด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยนายครรชิต บุนะจินดา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
		 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างครบถ้วนละเอียดรอบคอบ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้ง ขอแสดงความนับถือ
กรรมการดังกล่าวกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- ลงนาม 		
ความเห็นคณะกรรมการ :
		
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง (ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
แล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 5 ท่าน ให้กลับมา ประธานกรรมการ
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่
			 1. ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ
			 2. นายทศ จิราธิวัฒน์		
กรรมการ
			 3. นายพิชัย จิราธิวัฒน์		
กรรมการ
			 4. นายครรชิต บุนะจินดา
กรรมการอิสระ
			 5. นายญนน์ โภคทรัพย์		
กรรมการ
		
การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :
		 คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

บริษัท ปตท. น�้ำมันและการค้าปลีก จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

						
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6
46,172,641,791 18,398,093,539
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
11.1
20,051,296,350 605,761,760
ลูกหนี้การค้า
7 20,235,259,718
13,010,100,162
ลูกหนี้อื่น
8
14,085,574,711 17,434,078,111
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
9.3
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
9.4
สินค้าคงเหลือ
10
24,431,835,293 19,020,531,760
พัสดุคงเหลือ
197,952,112 154,582,525
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
17,609,108
10,763,491
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
874,243,806 861,216,713
							
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
126,066,412,889 68,594,444,121

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
42,085,710,005 15,472,593,303
20,000,000,000 500,000,000
12,109,416,222 21,436,311,845
12,518,599,708 16,529,931,158
2,354,819,378 2,168,959,837
1,400,000,000 1,058,695,020
22,232,005,799 16,905,905,887
190,218,330 147,420,788
14,527,251
10,763,491
272,948,752 251,685,496
122,505,141,068

66,056,055,142

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
11.2
3,852,705,429 2,318,585,164
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
12.1
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
12.2
4,654,447,060 4,050,642,077
เงินลงทุนในการร่วมค้า
12.3
1,293,063,065 741,675,345
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
9.4
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
972,624,657 425,511,658
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
13
42,663,090,840 41,995,800,368
สินทรัพย์สิทธิการใช้
14.1
13,127,581,238 11,516,521,694
ค่าความนิยม
15
3,483,578,072 3,483,578,072
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
16
1,979,657,702 2,140,677,930
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
17.2
8,121,796,109 8,823,288,033
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
1,443,922,857 888,579,052
							
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
81,592,467,029 76,384,859,393
							
รวมสินทรัพย์ 			
207,658,879,918 144,979,303,514

1,150,504,023
18,150,955,508
11,986,940,061
225,000,000
243,000,000
690,439,325
41,848,974,375
10,412,424,257
12,798,967,715
30,501,472,169
1,162,643,194

1,073,854,771
15,990,539,908
11,986,940,061
1,643,000,000
417,072,721
41,441,820,183
8,690,177,565
12,798,967,715
32,917,188,083
632,403,957

129,171,320,627 127,591,964,964
251,676,461,695 193,648,020,106

บริษัท ปตท. น�้ำมันและการค้าปลีก จ�ำกัด (มหาชน)						
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว
18
29,501,573,102 41,633,779,620 29,501,573,102 41,592,176,616
หนี้สินตามสัญญาเช่า
14.2
9,428,292,570 7,685,073,357 7,564,039,549 5,801,579,175
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
17.2
1,665,700,887 2,172,873,372 1,421,600,806 2,142,085,511
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน 19
1,857,815,323 1,886,697,572 1,548,085,661 1,601,464,487
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนระยะยาว
329,609,462 347,376,569 155,549,782 167,868,507
เงินมัดจ�ำถังก๊าซ
12,157,167,752 11,873,799,449 12,157,167,752 11,873,799,449
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
1,116,676,731 994,927,483 968,180,174 847,123,203
							
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
56,056,835,827 66,594,527,422 53,316,196,826 64,026,096,948
							
รวมหนี้สิน			
107,786,682,529 107,063,343,758 101,066,983,143 101,416,326,084
						
ส่วนของเจ้าของ 					
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 12,000 ล้านหุ้น
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ 12,000 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ได้รับช�ำระแล้วหุ้นละ 10 บาท
(พ.ศ. 2563 หุ้นสามัญ 9,000 ล้านหุ้น  
มูลค่าที่ได้รับช�ำระแล้วหุ้นละ 10 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- ส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
ส่วนต�ำ่ กว่าทุนจากการรวมธุรกิจ
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120,000,000,000 120,000,000,000 120,000,000,000 120,000,000,000

120,000,000,000 90,000,000,000 120,000,000,000
23,496,507,923
- 23,496,507,923
26,944,535

-

-

1,052,434,000 593,991,000 1,052,434,000
21,355,059,575 14,685,074,515 6,373,885,386

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ						
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
5
(67,762,904,911)
หนี้สินหมุนเวียน 			
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
1,649,736,447
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
							
จากสถาบันการเงิน
18
92,766,709
23,830,165
- รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		
99,817,777,569
เจ้าหนี้การค้า
9.5
37,275,225,708 23,372,506,310 34,875,669,355 21,602,876,774 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุม
54,419,820
เจ้าหนี้อื่น
9.6
6,724,521,074 5,525,981,669 5,558,497,175 4,618,287,868 							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
9.7
72,278,982
32,937,113 รวมส่วนของเจ้าของ		
99,872,197,389
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
18
4,775,023,429 9,144,926,874 4,736,167,449 9,103,323,870 							
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ		
207,658,879,918
ภายในหนึ่งปี
14.2
1,241,559,149 1,181,456,314 1,018,135,645 919,053,493
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
364,589,587
43,129,110 347,633,757
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
2,925,930
27,818,311
2,925,930
27,818,311
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนระยะสั้น
18,851,545
9,097,604
2,279,468
5,271,198
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
1,234,383,571 1,140,069,979 1,137,198,556 1,080,660,509
							
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
51,729,846,702 40,468,816,336 47,750,786,317 37,390,229,136

(67,762,904,911)
307,276,514

90,000,000,000
-

(313,348,757)

593,991,000
2,012,363,200
(374,660,178)

37,823,437,118 150,609,478,552 92,231,694,022
92,522,638
37,915,959,756 150,609,478,552 92,231,694,022
144,979,303,514 251,676,461,695 193,648,020,106
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565
คณะกรรมการบริษัท
ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
100,000
50,000
29,000

ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
35,000
25,000

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
20,000
15,000

ประธานคณะกรรมการบริษัท
รองประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 7 เมษายน 2565
เรื่อง
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565
เรียน
ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไรมอน แลนด์ จำ�กัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One report) และงบการเงินของบริษัทสำ�หรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ข้อมูลบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
3. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
4. สรุปสาระสำ�คัญแผนการดำ�เนินงานกรณีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,900 ล้านบาท
5. ข้อบังคับของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำ�กัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำ�หนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณี
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
7. ข้อปฏิบัติสำ�หรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. เอกสารสำ�หรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
9. แบบฟอร์มส่งคำ�ถามล่วงหน้าสำ�หรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 ในวันศุกร์ที่
29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ณ อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 19 เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจำ�ปีของคณะกรรมการบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำ�หนดให้ที่ประชุมสามัญประจำ�ปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดง
ถึงผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และต้องจัดส่งรายงานประจำ�ปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำ�ปีให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ บริษัทได้สรุปผลการดำ�เนินงานและการ
เปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One report) ใน
รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัท สำ�หรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One report) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
การลงคะแนนเสียง
วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรายงานทางการเงินประจำ�ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 56 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำ�งบและส่งงบการเงินและ
รายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำ�เนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำ�หนดให้บริษัทต้องจัดทำ�งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำ�เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
บริษทั ได้จดั ทำ�งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั สำ�หรับรอบปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 งบการเงิน ประกอบด้วย
หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชี”, “งบการเงิน” และ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำ�หรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั กิ ารงดจัดสรรเงินกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีสว่ นหนึง่ เพือ่ เป็นทุนสำ�รองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำ�เนินงานของบริษทั สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำ�หนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจ�ำ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่น
กำ�หนดให้ต้องมีทุนสำ�รองมากกว่านั้น
ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,172,484,127 บาท และมีทุนสำ�รองตามกฎหมายก่อนจัดสรรเป็นจำ�นวน 134,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.21 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังคง
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทมีผลการดำ�เนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ขาดทุนเป็นจำ�นวน 284,560,860 บาท ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณางดจัดสรรเงินทุนสำ�รองตามกฎหมายสำ�หรับปี 2564
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจำ�กัด (และที่แก้ไขเพิม่ เติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 45 กำ�หนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำ�ไรจะกระทำ�มิได้ ใน
กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้และสำ�รอง
ตามกฎหมายเมื่อบริษัทมีก�ำ ไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม
เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส�ำ หรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำ�นวน 284,560,860 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงควรต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับ
การดำ�เนินงาน การลงทุน และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินการของ
บริษัทสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุม
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้
ปี 2565 (ปีที่เสนอ)

ปี 2564

ปี 2563

1. กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ เฉพาะกิจการ (บาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

(284,560,860)

(849,818,872)

(219,407,507)

2. จำ�นวนหุ้นชำ�ระแล้ว (หุ้น)

4,172,484,127

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยสรุปโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนเป็นรายบุคคลสำ�หรับปี 2565 ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช

100,000

2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

100,000

3. นายแฟรงค์ ชาร์ลส์-อองตวน แคนเชลโลนี

74,000

4. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี

54,000

5. นายตัน ซวี เบ็ง เคลวิน
6. นายเตย์ เคียน เซ็ง จอห์น
รวมจำ�นวน

29,000
29,000
386,000

รายชื่อผู้สอบบัญชี

ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2564

3

นายนันทวัฒน์ สำ�รวญหันต์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7731

ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน

4

นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6770

ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้มีอ�ำ นาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 พิจารณาอนุมัติการกำ�หนดค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2565 สำ�หรับบริษัท
เป็นจำ�นวนเงิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2565 กับปี 2564 ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2565 กับปี 2564

-

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

-

1. ค่าสอบบัญชี

5. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ)

-

-

-

2. ค่าบริการอื่น ๆ

กรรมการ

6/7

-

1 ปี 7 เดือน

2. นายเตย์ เคียน เซ็ง จอห์น

กรรมการบริหาร

3/7

-

1 ปี 7 เดือน

กรรมการบริหาร

3/3

10/10

-

2/2

3. นางสาวจรรย์จิรา พนิตพล

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

11 เดือน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้วในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใด ๆ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่
ออกตามวาระแต่ประการใด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท จึงได้ด�ำ เนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาและกลั่นกรองในเรื่องความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ
ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่าง
รอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการบริษทั ทีจ่ ะต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระจำ�นวน 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั และไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2565 พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยรายละเอียด
เกี่ยวกับกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั (ซึง่ ไม่รวมกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย) ได้พจิ ารณาและกลัน่ กรองโดยผ่านกระบวนการพิจารณาและกลัน่ กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็น
ว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ (1) นายตัน ซวี เบ็ง เคลวิน (2) นายเตย์ เคียน เซ็ง
จอห์น และ (3) นางสาวจรรย์จิรา พนิตพล กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ การลงมติ
ในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำ�หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำ�ปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำ�หนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของ
เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำ�เหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำ�หนดเป็นจำ�นวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะ
กำ�หนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำ�ปี 2565 กำ�หนดไว้ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยในการพิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ได้ค�ำ นึงถึงผลประกอบการของบริษทั ในปีทผี่ า่ นมาประกอบกับการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษทั ซึง่ อยูใ่ นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษทั ค่าตอบแทนถัวเฉลีย่
ตามขนาดธุรกิจทีใ่ กล้เคียงกับบริษทั การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำ�ไรของบริษทั รวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการแล้ว จึงเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2565 พิจารณา
อนุมตั กิ ารกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจำ�ปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษทั มีอ�ำ นาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท ประจำ�ปี 2565 ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามรายละเอียดดังนี้

จำ�นวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2562 และปี 2563

-

1. นายตัน ซวี เบ็ง เคลวิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4301

-

จำ�นวนปีที่ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการ
ของบริษัท

29,000
29,000
386,000

นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ

4. รวมจำ�นวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)

จำ�นวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อยในปี 2564

54,000

2

-

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
ในปี 2564

74,000

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7210

4,172,484,127

ตำ�แหน่ง

100,000

นางสาวกรทอง เหลืองวิไล

-

รายชื่อกรรมการ
ที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระ

รวมค่าตอบแทน
ต่อเดือน (บาท)
100,000

1

4,172,484,127

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่ง
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 วรรคสอง และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำ�หนดว่า ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งจำ�นวน
หนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำ�แหน่งตามวาระนั้น อาจได้
รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำ�แหน่งอีกก็ได้
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 ของบริษัทจะมีกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระจำ�นวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

จำ�นวนค่าตอบแทนที่นำ�เสนอในปี 2565
ค่าตอบแทนต่อตำ�แหน่ง
ต่อเดือน (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
100,000
รองประธานคณะกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
50,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
35,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
15,000
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
29,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
20,000
ตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
25,000
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
29,000
กรรมการตรวจสอบ
25,000
กรรมการบริษัท
29,000
กรรมการบริษัท
29,000
386,000
ตำ�แหน่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินอีก นอกจากประกันสุขภาพและส่วนลดพิเศษในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
บริษัท โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำ�หนด
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ด�ำ รงตำ�แหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท แต่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้าง
ของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2565 พิจารณาอนุมตั กิ ารกำ�หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยประจำ�ปี 2565 โดย
มีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำ�หนดค่าตอบแทนสำ�หรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 กำ�หนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีทุกปี และในการแต่งตั้ง ให้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ กำ�หนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว
7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำ�หรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำ�หนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอ�ำ นาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี
2565

3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
(1) คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิ งดจัดสรรเงินทุนสำ�รองตามกฎหมาย เนือ่ งจากบริษทั มีผลการดำ�เนินงานของรอบระยะเวลา
		 บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ขาดทุนเป็นจำ�นวน 284,560,860 บาท และ
(2) พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทควรต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับการดำ�เนินงานการลงทุน และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

จำ�นวนค่าตอบแทนที่
ได้รับในปี 2564 ต่อ
เดือน (บาท)

รอบปีบัญชี 2565

รอบปีบัญชี 2564

ไม่เกิน 2,000,000 บาท

ไม่เกิน 2,000,000 บาท

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยสังกัดสำ�นักงานสอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทสามารถจัดทำ�งบการเงินได้ทันตามกำ�หนดเวลา
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรทอง เหลืองวิไล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7210 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 และ/หรือ นายนันทวัฒน์ สำ�รวญหันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 7731 และ/หรือนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6770 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2565 และ
อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2565 สำ�หรับบริษัทเป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จำ�กัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำ�นักงานทำ�หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแผนการดำ�เนินงานกรณีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,900 ล้านบาท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้มีการเห็นชอบแผนงานกรณีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,900 ล้านบาท เพื่อนำ�เงินที่ได้มาใช้เป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือ เป็นเงินทุนที่เหมาะสมกับ
การดำ�เนินงาน และ/หรือขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต และ/หรือชำ�ระคืนเงินกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือซื้อที่ดิน และให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริหารมีอำ�นาจในการกำ�หนดชนิด ประเภท อายุ ราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ที่จะออก การลงนามในข้อกำ�หนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ การกำ�หนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อ
กำ�หนดและเงือ่ นไขต่าง ๆ รวมทัง้ รายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้ การแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำ�หน่ายและรับประกันการจำ�หน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Agreement)
และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดจนมีอำ�นาจทำ�การเจรจาต่อรองและตกลงอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของสัญญาต่าง ๆ ข้างต้น การจัดทำ�และยื่นคำ�ขอและเอกสารต่าง ๆ ต่อสำ�นักงาน
ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดจนการรับรองการดำ�เนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และดำ�เนินการอื่นใดอันจำ�เป็นและ
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้สำ�เร็จลุล่วง และเป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2565 พิจารณาอนุมตั แิ ผนการดำ�เนินงานกรณีการออกและเสนอขายหุน้ กูภ้ ายใต้วงเงินไม่เกิน 5,900 ล้านบาทเพือ่ เป็นทุนหมุนเวียน
และ/หรือเป็นเงินทุนทีเ่ หมาะสมในการดำ�เนินงานหรือขยายธุรกิจของบริษทั ต่อไปในอนาคต และ/หรือชำ�ระคืนเงินกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุน้ กู้ และ/หรือซือ้ ทีด่ นิ และเสนอให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำ�นาจกำ�หนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอ
การลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 8 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ https://www.raimonland.com/th/investor-relations/document/shareholdermeetings ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 19 เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทไี่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยกรอกรายละเอียด และ
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณามอบฉันทะให้กับ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล หรือนายแฟรงค์ ชาร์ลส์-อองตวน แคนเชลโลนี ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท รายใดราย
หนึ่งเพียงคนเดียวเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ทัง้ นี้ ขอให้ผถู้ อื หุน้ ศึกษารายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม วิธกี ารมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และผู้ถือหุ้นจะต้องดำ�เนินการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และศึกษาขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมการประชุมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้ง
เอกสารและหลักฐานประกอบมายัง บริษัท ไรมอน แลนด์ จำ�กัด (มหาชน) ส่วนเลขานุการบริษัท ณ เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์
โทรศัพท์ +66(0)2-029-1889 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือในการส่งเอกสารให้บริษัทภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 อนึ่ง บริษัทจะดำ�เนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำ�ถามหรือข้อเสนอแนะ สามารถส่งคำ�ถามล่วงหน้ามายังบริษัท ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One report) ของบริษัทในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โปรดติดต่อ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02 029 1889
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำ�กัด (มหาชน)
(นางสาวจรรย์จิรา พนิตพล)
กรรมการและเลขานุการบริษัท
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ											
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิจากผลการด�ำเนินงานปี 2564 เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
เรื่อง			
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565								
คะแนนเสียงส�ำหรับการอนุมัติ												
เรียน
ผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564
														
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระ						
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท�ำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท�ำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจ�ำปี 2565
				 ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ก�ำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�ำนวนกรรมการในขณะ
5. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
นั้น ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้
6. แผนการโอนหุ้นของบริษัทย่อย
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 มีกรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 					
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการมาแล้ว 19 ปี
8. แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)
2. นายวรภัค ธันยาวงษ์
รองประธานกรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการมาแล้ว 4 เดือน
9. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการโอนหุ้นของบริษัทย่อย
3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการมาแล้ว 13 ปี
10. ความเห็นของคณะกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 30 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ดี
11. ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้
12. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
อนึ่ง คณะกรรมการสรรหา  ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้อง
13. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ออกจากต�ำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 แล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
14. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน
ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
15. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน
16. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
ปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท�ำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
17. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ความเห็นคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล								
โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชก�ำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
															
ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ  นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564							
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
วัตถุประสงค์และเหตุผล
				 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือ
คณะกรรมการบริษทั ฯ (โดยกรรมการทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสีย) เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญ
หุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ (2) นายวรภัค ธันยาวงษ์ และ (3) นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ											
คะแนนเสียงส�ำหรับการอนุมัติ												
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
หุ้นประจ�ำปี 2565 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564
หมายเหตุ: การลงมติในวาระเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 โดยรายละเอียดปรากฏตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คะแนนเสียงส�ำหรับการอนุมัติ												
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
														
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ�ำปี 2565							
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2564
						
วัตถุประสงค์และเหตุผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล
				 ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ำกัด ก�ำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ก�ำหนดว่ากรรมการมี
บริษัทฯ ได้จัดท�ำรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงซึ่งส�ำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการ
สิทธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทั ตามทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณาและลงมติ โดยอาจก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นจ�ำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก�ำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มผี ลตลอดไปจนกว่า
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุด
พิจารณารับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2564
ย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด�ำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ											
อ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ�ำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้		
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1 One Report) มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 รับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2564
				 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามต�ำแหน่ง ดังนี้
คะแนนเสียงส�ำหรับการอนุมัติ												 ค่าเบี้ยประชุม
2564
2565 (อัตราคงเดิม)
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
คณะกรรมการบริษัท
										
50,000 บาท/ครั้ง
50,000 บาท/ครั้ง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�ำปี 2564 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
					 ประธานกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล														 รองประธานกรรมการ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งก�ำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มี
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ
การท�ำงบดุลและบัญชีกำ� ไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปีบญ
ั ชีของบริษทั ฯ เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจ�ำปีเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ และต้องจัดให้มผี สู้ อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบก�ำไรขาดทุน
คณะกรรมการชุดย่อย
นั้นให้เสร็จก่อนที่จะน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�ำงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
เงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�ำปี 2564 ส�ำหรับรอบระยะเวลา
กรรมการตรวจสอบ
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
โดยสรุปสาระส�ำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผา่ นมาได้ดังนี้

30,000 บาท/ครั้ง

30,000 บาท/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

40,000 บาท/ครั้ง

40,000 บาท/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการบริหารและก�ำกับความเสี่ยง (“คณะกรรมการบริหารฯ”)
หน่วย: ล้านบาท
รอบระยะเวลาบัญชีประจ�ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายการตามงบการเงินรวม

2564

2563

สินทรัพย์รวม

7,047

5,947

หนี้สินรวม

4,356

3,516

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

2,691

2,431

รายได้รวม

2,397

1,747

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

300

82

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)

0.52

0.14

ประธานกรรมการบริหารและก�ำกับความเสี่ยง
กรรมการบริหารและก�ำกับความเสี่ยง

40,000 บาท/ครั้ง

40,000 บาท/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

40,000 บาท/ครั้ง

40,000 บาท/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการเทคโนโลยี
ประธานกรรมการเทคโนโลยี
กรรมการเทคโนโลยี

40,000 บาท/ครั้ง

40,000 บาท/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมในอนาคต

				 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ										
ประธานกรรมการชุดอื่น ๆ
40,000 บาท/ครั้ง
40,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�ำปี 2564 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่าน
กรรมการชุดอื่น ๆ
20,000 บาท/คน/ครั้ง
20,000 บาท/คน/ครั้ง
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการชุดอื่น ๆ
คะแนนเสียงส�ำหรับการอนุมัติ												
ค่าเบีย้ ประชุมทีจ่ า่ ยให้กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการฝ่ายจัดการทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริหารฯ หรือคณะอืน่ ทีค่ ณะกรรมการบริหารฯ อาจพิจารณาแต่งตัง้ ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมในอนาคต
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
														
ประธานกรรมการชุดอื่น ๆ
40,000 บาท/ครั้ง
40,000 บาท/ครั้ง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิจากผลการด�ำเนินงานปี 2564 เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล					
กรรมการชุดอื่น ๆ
20,000 บาท/คน/ครั้ง
20,000 บาท/คน/ครั้ง
วัตถุประสงค์และเหตุผล														
ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ก�ำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอด
หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
เงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
โบนัสกรรมการ เพือ่ ตอบแทนผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ฯ ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ส�ำหรับรอบเวลาบัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้จา่ ยโบนัสให้แก่กรรมการ
				
และคณะกรรมการชุดย่อย รวมเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจ่ายให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละรายของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิทเี่ หลือหลังจากหักเงินส�ำรองต่าง ๆ ทุกประเภททีบ่ ริษทั ฯ ได้กำ� หนดไว้  ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�ำเป็น และความเหมาะสม  อื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินก�ำไรจากผลการด�ำเนินงานปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจาก (1) ผลการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ  

จ�ำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท (จ่ายจริง 10,000,000 บาท)

				 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 930,244,840 บาท โดยผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ส�ำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผา่ นมา  บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิประจ�ำปีในงบการเงินเฉพาะ
กิจการจากผลการด�ำเนินงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 296,427,359 บาท จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิเป็นทุนส�ำรองตามกฎหมาย จ�ำนวน 10,005,425 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.3753
ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีในงบเฉพาะกิจการ เพื่อให้ทุนส�ำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 93,024,484 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายก�ำหนด และอนุมัติ
จ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 58,140,302.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.30 ของก�ำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินส�ำรองต่าง ๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจาก
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจใหม่ไปยังธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและต้องการเงินลงทุนเพื่อพัฒนาระบบการซื้อขาย Finansia HERO ให้ตรงตามความต้องการของนักลงทุนให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการซื้อกิจการวาณิช
ธนกิจ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ จะด�ำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (“FSSIA”)
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า  จ�ำกัด (“FSL”) จากบริษัท ฟินันซ่า  จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ซึ่งจ่ายจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปีของบริษัทฯ ที่เสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และก�ำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17   พฤษภาคม 2565 (สิทธิรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565)
โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลที่ได้รับ
คูณ 20/80 ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบการปี 2560 ถึงปี 2564				
2564 (ปีที่เสนอ)

2563

2562

2561

2560

1. ก�ำไร (ขาดทุน) ประจ�ำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

296,427,359

87,565,810

(140,832,838)

(35,789,842)

88,948,467

2. จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

581,403,025

581,403,025

581,403,025

581,403,025

581,403,025

0.10

0.06

ไม่มีการจ่ายปันผล

0.06

0.06

58,140,302.50

34,884,181.50

ไม่มีการจ่ายปันผล

34,884,181.50

34,884,181.50

20%

42%

ไม่มีการจ่ายปันผล

3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)
4. จ�ำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�ำไรส�ำหรับปีตามงบการ
เงินเฉพาะกิจการ
				 หมายเหตุ: (1)จ่ายเงินปันผลจากก�ำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทฯ

N/A

(1)

41%

จ�ำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท

																
				 2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ				 									
– ไม่มี –
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
				 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ�ำปี 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น  ทั้งนี้ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่กรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) เป็นจ�ำนวนเงิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
คะแนนเสียงส�ำหรับการอนุมัติ												
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
														
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2565						
วัตถุประสงค์และเหตุผล												
ตามมาตรา  120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ก�ำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ
จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 																
1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยก�ำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท�ำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่
1) นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734
และ/หรือ
					2) นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499
และ/หรือ
3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เข้าท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้
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ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏในข้อมูล
				 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
ประวัติและประสบการณ์การท�ำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจ�ำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการด�ำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2565 เป็นจ�ำนวนเงิน 2,080,000 บาท
					
ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5) และการโอนหุน้ ของบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถืออยูใ่ ห้บริษทั มหาชนจ�ำกัดทีป่ ระกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อืน่ (Holding Company)
3. รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ FSSIA ประจ�ำปี 2565 โดยมีคา่ ตอบแทนการสอบบัญชี จ�ำนวน 400,000 บาท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างฯ ดังรายละเอียดปรากฏแผนการโอนหุ้นของบริษัทย่อย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท�ำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อย
อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแผนการปรับโครงสร้างฯ แล้วมีความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ดังรายละเอียดปรากฏตามความเห็นของคณะกรรมการ
1) นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734
และ/หรือ
บริษัทเกี่ยวกับผลกระทบเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
2) นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499
และ/หรือ
คะแนนเสียงส�ำหรับการอนุมัติ												
3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา มีรายละเอียด ดังนี้
															
ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�ำปี 2564 และ 2565
วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
				
หน่วย : บาท
วัตถุประสงค์และเหตุผล														
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างฯ และด�ำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
ล�ำดับ
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
2565 (ปีที่เสนอ)
2564
2564 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
1.
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1
250,000
250,000
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.
ค่าตรวจสอบงบการเงินงวด 6 เดือน
780,000
700,000
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ											
3.
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3
250,000
250,000
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
4.
ค่าตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับปี
800,000
730,000
1) แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
5.
ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร Clearance
70,000
				 2) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการโอนหุ้นของบริษัทย่อย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
รวม
2,080,000
2,000,000
				 3) ความเห็นของคณะกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
																	
4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1 One Report) ) ในรูปแบบ QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fees)
คะแนนเสียงส�ำหรับการอนุมัติ												
หมายเหตุ:
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
1. ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม
															
2556 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก�ำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่
วาระที่ 8.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ								
สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน (Engagement Partner) ให้เว้น
วัตถุประสงค์และเหตุผล														
การปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ส�ำหรับกรณีที่เป็นผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (Engagement Quality Control reviewer: EQCR) ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 3 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และกรณีเป็น
เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น และการบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี มีความชัดเจนและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการด�ำเนินการ
ผู้สอบบัญชีอื่นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับประเด็นที่ส�ำคัญในงานสอบบัญชี (Other Key Audit Partner) ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ดี
ตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งหากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นส�ำเร็จ Hold Co. จะมีสถานะเป็นบริษัทแม่ที่มีหน้าที่ต้องก�ำกับดูแลบริษัทฯ ซึ่งจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของ Hold Co. บริษัทฯ
เพือ่ ให้สำ� นักงานสอบบัญชีได้มเี วลาในการเตรียมพร้อมในช่วงเริม่ แรกของการใช้บงั คับเกณฑ์การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีคอื ปี 2562 -2566 (Transitional period) เมือ่ ผูส้ อบบัญชีทรี่ บั ผิดชอบงาน (Engagement Partner)
มีความจ�ำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ มีความชัดเจน คล่องตัว และสอดคล้องกับการก�ำกับดูแลของ Hold Co.ตามหลักเกณฑ์ส�ำหรับการออกเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการ
ปฏิบัติหน้าที่ครบตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดแล้ว เข้าเกณฑ์ที่จะต้องเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน (Engagement Partner) จัดให้มีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า  5 ปีได้
ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ตามที่ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก�ำหนด
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ									
2. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2565 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดปราฏตามตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษทั
ชื่อผู้สอบบัญชี
เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)
					
1.
นางสาวรัตนา จาละ
2555 – 2565
2560 - 2564
คะแนนเสียงส�ำหรับการอนุมัติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2.
นางสาวสมใจ คุณปสุต
2555 – 2565
ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
3.

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง

2563 - 2565

ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

วาระที่ 8.4 พิจารณาอนุมัติการมอบอ�ำนาจที่จ�ำเป็นและเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ					

วัตถุประสงค์และเหตุผล														
				 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด�ำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ บริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 พิจารณาอนุมัติมอบอ�ำนาจที่จ�ำเป็นและเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการตาม
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�ำปี 2565 แล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีปริมาณกิจกรรมที่เพิ่ม
แผนการปรับโครงสร้างฯ
มากขึ้น กอปรกับได้เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว พบว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ มีระดับใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ											
				 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ									
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการมอบอ�ำนาจที่จ�ำเป็นและเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ โดยมอบหมายให้
				 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2565 ดังนี้ (1) นางสาวรัตนา  จาละ
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ�ำนาจในการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ (2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ (3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 แห่งบริษัทส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
1) ก�ำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างฯ การขออนุญาต และการด�ำเนินการใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างฯ ของบริษัทฯ ตามความ
และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�ำปี 2565 เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 2,080,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวกันนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยมีคา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชี จ�ำนวน 400,000 บาท
จ�ำเป็นและเหมาะสม รวมถึงลงนามในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างฯ
ตามรายละเอียดข้างต้น									
				 2) ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันต่อหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างฯ
				 คะแนนเสียงส�ำหรับการอนุมัติ											
				 3) ด�ำเนินการขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการน�ำหุ้นของ Hold Co. เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
				 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
														
4) แก้ไขถ้อยค�ำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือค�ำขอต่าง ๆ ในเอกสารที่จ�ำเป็นและเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการแก้ไขถ้อยค�ำหรือข้อความในเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และการแก้ไข
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการด�ำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง						
เพิ่มเติมอื่น ๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นไปตามค�ำสั่งของนายทะเบียนและข้อคิดเห็นของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างฯ
เนือ่ งจากเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระที่ 8.1 ถึงวาระที่ 8.4 เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ ดังนัน้ การพิจารณาอนุมตั ใิ นแต่ละวาระจึงเกีย่ วเนือ่ งกันและเป็นเงือ่ นไขซึง่ กัน
				 5) ด�ำเนินการใด ๆ ที่จ�ำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การด�ำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ�ำกัดเพียงการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนการปรับโครงสร้างฯ
และกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ให้ถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องในวาระอื่น ๆ อีก
เพื่อให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้บริษัทมหาชนจ�ำกัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)		 คะแนนเสียงส�ำหรับการอนุมัติ												
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วัตถุประสงค์และเหตุผล													
				 เพือ่ เป็นการขยายธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องโดยไม่สง่ ผลกระทบต่อการด�ำรงเงินกองทุนของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงมีความประสงค์จะเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2565 พิจารณาอนุมตั แิ ผนการปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการด�ำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (“แผนการปรับโครงสร้างฯ”) และการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างฯ
ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
				 1) บริษัทฯ จะด�ำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทมหาชนจ�ำกัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ภายใต้ชื่อ “บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จ�ำกัด (มหาชน)” (Finansia X Public Company Limited) (“Hold Co.”)
2) ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างฯ การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ
ภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างฯ ได้รับการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น รวมถึงการได้รับอนุญาตจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ให้ Hold Co. ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ตามประกาศ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยว
กับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการท�ำค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และการได้รับมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้น
ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ Hold Co. จะท�ำค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยก�ำหนดวิธีช�ำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ในอัตราแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold Co. โดยมีเงื่อนไขในการท�ำค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์วา 
่ หากมีผู้แสดงเจตนาขายมีจ�ำนวนน้อยกว่าร้อยละ 75
ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะยกเลิกค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์
				 3) ภายหลังการท�ำค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น Hold Co. จะน�ำหุ้นสามัญของ Hold Co. เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน
4) เมื่อ Hold Co. เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น Hold Co. ในฐานะผู้ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อหุ้นของบริษัทย่อยทั้งหมดที่ถือโดย
บริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ณ วันที่การปรับโครงสร้างการถือหุ้นเสร็จสิ้น ในราคามูลค่าตามบัญชี โดยอ้างอิงจากงบการเงินของแต่ละบริษัทดังกล่าว ณ งบการเงินงวดล่าสุดก่อนการโอนย้ายบริษัทย่อย
เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการของบริษัทย่อยในกลุ่มทั้งหมดมาอยู่ภายใต้การจัดการของ Hold Co. โดยตรง
ทั้งนี้ ตามแผนการปรับโครงสร้างฯ จะส่งผลให้บริษัทฯ FSL และ FSSIA มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม (แล้วแต่กรณี) ดังนั้น บริษัทฯ FSL และ FSSIA จะด�ำเนินการขอความเห็นชอบ
จากส�ำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อน Hold Co. จะยื่นแบบค�ำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.
อนึ่ง การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
			 1) เพื่อเป็นการด�ำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นจะช่วยด�ำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่บริษัทฯ ต้องมีเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนด  อีกทั้ง Hold Co. จะสามารถขยายธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ ธุรกิจอื่นเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงเงิน
กองทุนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ทั้งนี้ การโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. จะไม่กระทบการด�ำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิมากกว่าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด และ
จะไม่กระทบการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ FSL และ FSSIA ตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ และ/หรือสัญญากู้
				 2) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการถือหุ้นภายใต้การจัดการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) จะท�ำให้บริษัทฯ สามารถปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ อย่างทันท่วงที โดยบริษัทฯ
จะมีความยืดหยุ่นในการด�ำเนินธุรกิจผ่านการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยของ Hold Co. เมื่อเทียบกับโครงสร้างเดิมซึ่งบริษัทฯ ขาดความคล่องตัวในการด�ำเนินงานเนื่องจากต้องค�ำนึงถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ก�ำกับการ
ด�ำเนินงานและเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของธุรกิจหลักทรัพย์
ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นภายใต้การจัดการของบริษทั ที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) จะช่วยให้ Hold Co. สามารถบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นของ Hold Co.
			 3) เพื่อลดความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
การปรับโครงสร้างการถือหุน้ จะลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะกระทบบริษทั ฯ ในกรณีทจี่ ะมีการท�ำธุรกิจหรือลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ เช่น ธุรกิจทีเ่ กีย่ วโยงกับสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั และการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เป็นต้น
ในการนี้ การเปลี่ยนสถานะของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยของ Hold Co. จะช่วยให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบหรือความเสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ดังกล่าว
			 4) เพื่อให้โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการไม่ซับซ้อน
การโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. จะท�ำให้โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ไม่ซับซ้อน โดย Hold Co. จะสามารถก�ำกับดูแลบริษัทในกลุ่มได้โดยตรงซึ่งง่ายกว่าการก�ำกับดูแลผ่าน
ไปเป็นทอด ๆ อีกทั้งภายใต้โครงสร้างใหม่นี้ การส่งผ่านผลประโยชน์ เช่น เงินปันผลของแต่ละบริษัทให้กับ Hold Co จะไม่มีภาระภาษีซ�้ำซ้อน
ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติ การอนุญาต และ/หรือ ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) บริษัทฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส�ำหรับการด�ำเนินการตามแผนการปรับ
โครงสร้างฯ การโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. และแผนอื่นใดในขั้นตอนการปรับโครงสร้างที่จ�ำเป็น การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
				 2) บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับ (ก) แผนการปรับโครงสร้างฯ และ (ข) หลักทรัพย์ของ Hold Co. ที่ยื่นขออนุญาตในครั้งนี้จะจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
				 3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายใต้แผนการปรับโครงสร้างฯ
4) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจาก ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ Hold Co. พร้อมกับการท�ำค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
				 5) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของ Hold Co. เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ หุ้นสามัญของ Hold Co. จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับวันที่หุ้นของบริษัทฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
				

													
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 												
				
ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามก�ำหนด วัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดย บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ผ่าน QRCODE ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 17

ทั้งนี้ โปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) ก่อนเข้าร่วมประชุม
					
อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 16)
ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.fnsyrus.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น 						
												
นอกจากนี้ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ ได้แก่ 1) พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ  2) นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร และ 3) นายกิตติศักดิ์
เบญจฤทธิ์ ซึ่งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 อนุมัติคา่ ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ�ำปี 2565   โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้ก�ำหนดไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือ
จากท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ก�ำหนดมายังบริษัทฯ ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลากรุงเทพฯ) ของวันที่ 28 เมษายน 2565
														
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
-นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์(นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์)
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fnsyrus.com) และสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานประกอบ และค�ำถามเพื่อสอบถามข้อมูล
ในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: companysecretary@fnsyrus.com หรือทางไปรษณีย์มายังส�ำนักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์
ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)  เลขที่ 719  อาคาร Mint Tower ชั้น 8  ถนนบรรทัดทอง  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 680 0769 โดยระบุชื่อ
ที่อยู่ หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจน เพื่อบริษัทฯ จะสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ถือหุ้นได้					
				 2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษารายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 17) ก่อนเข้าร่วมประชุม
						
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ หรือ
นางศิริภา เลาหะวรุตม์ชัย หรือ
นางสาวบุญบารมี ธัญญศิริ หรือ
นางสาวรังสิมา  กลับทวี
ส�ำนักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02 680 0811 - 14
โทรสาร 02 680 0769
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
Trinity Watthana Public Company Limited
ที่ วฒ. ต. 013/2565

วันที่ 25 มีนาคม  2565

เรียน			ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20
คณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้ก�ำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
				 ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
				 ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2564
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
				 ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก�ำไร เงินปันผล และเงินส�ำรองตามกฎหมายประจ�ำปี 2564
4.1 อนุมัติการจัดสรรก�ำไรเป็นเงินส�ำรองตามกฎหมายส�ำหรับปี 2564
					 ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรก�ำไรจ�ำนวน 12,507,192 บาทเป็นเงินส�ำรองตามกฎหมาย
4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2564
					 ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 85.71 ของก�ำไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั บริษทั ได้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาทเมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2564 จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุน้ ละ 0.75 บาท โดยบริษทั จ่ายจากก�ำไรทีเ่ สียภาษีเงินได้
นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20
โดยก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2565 และก�ำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
					 ความเห็นคณะกรรมการ  กรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระได้แก่ 1) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ 2) นายไพโรจน์ วโรภาษ 3) นายสรยุตม์ พรหมพจน์ และ  4) นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช
คณะกรรมการบริษทั ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียจึงเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการ 4 ท่านกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึง่ เนือ่ งจากบุคคลดังกล่าวเป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน
อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่ง  ซึ่งนายไพโรจน์ วโรภาษ และนายสรยุตม์ พรหมพจน์ เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทก�ำหนด
5.2 อนุมัติก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
					 ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณารับทราบการจ่ายเงินบ�ำเหน็จกรรมการส�ำหรับปี 2564 จ�ำนวนไม่เกิน 9,500,000 บาท  และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 จ�ำนวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการรายเดือนส�ำหรับปี 2565 จ�ำนวนไม่เกิน 5,500,000 บาท และก�ำหนดวงเงินบ�ำเหน็จกรรมการปี 2565 จ�ำนวนไม่เกิน 12.50 ล้านบาท
					 การออกเสียงลงคะแนน  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 33ก�ำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่
				 ความเห็นคณะกรรมการ  ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรพิจารณาอนุมตั เิ พิม่ กรรมการใหม่หนึง่ ต�ำแหน่งเพือ่ ให้โครงสร้างกรรมการสะท้อนกับสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั และสมควรพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ นายอุดมศักดิ์ โรจน์วบิ ลู ย์ชยั ซึง่ เป็นผูม้ คี วามรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ในสถาบันการเงินและตลาดทุน เป็นกรรมการใหม่
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำ� หรับปี 2565
				 ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย  จ�ำกัด โดย 1) นางสาวเกิดศิริ  กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014  หรือ 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ 4) นางสาวอรวรรณ   เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ 5)
นางสาวรสพร  เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ 6) นางสาวสุมนา  พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 ท�ำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2565 และก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
900,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีส�ำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจ�ำนวน 2,600,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยก�ำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ท�ำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั ได้ และในกรณีทผี่ สู้ อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัดจัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตรายอืน่ ของบริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัดท�ำหน้าทีต่ รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั แทน
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้
				 ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจ�ำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคล
ที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอ�ำนาจในการพิจารณาก�ำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละคราว อาทิเช่น
มูลค่าตราไว้ต่อหน่วย จ�ำนวนหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ ประเภทหุ้นกู้ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร การก�ำหนดหลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการช�ำระดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ
นายทะเบียนหุ้นกู้ รวมทั้งมีอ�ำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจ�ำหน่าย และการกระท�ำนิติกรรมสัญญาอื่นๆ ที่จ�ำเป็น รวมถึงการด�ำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน�ำ
หุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท
				 การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด มาตรา 145 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 51 ก�ำหนดให้การออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
อนึ่งในการประชุมตามก�ำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20  ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมเอกสารที่กำ� หนดให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนการเริ่มประชุม  
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
โดยค�ำสั่งคณะกรรมการบริษัท
(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)
ประธานกรรมการ

25
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บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
											
										
สินทรัพย์							
หมายเหตุ
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
7
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม		
8
สินค้าคงเหลือ						
9
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
10
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน				
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
11
เงินลงทุนในบริษัทย่อย				
12
เงินลงทุนในบริษัทร่วม				
13
เงินให้กู้ยืมระยะยาว						
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		
14
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์			
15
สินทรัพย์สิทธิการใช้					
16
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
17
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
18.1
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกัน
19
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น				
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
รวมสินทรัพย์								

2564

งบการเงินรวม

2563

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

14,921,384.76
37,839,484.74
50,000,000.00
20,193,602.75
100,050,063.08
223,004,535.33

50,856,377.66
45,077,383.42
20,000,000.00
7,493,003.25
200,049,621.70
323,476,386.03

14,745,668.95
39,397,371.74
50,000,000.00
20,193,602.75
100,050,063.08
224,386,706.52

49,652,633.08
46,534,104.71
20,000,000.00
7,493,003.25
200,049,621.70
323,729,362.74

900,936.49
248,980,938.59
244,015.00
32,239,860.10
203,239,852.67
9,864,489.43
10,205,016.76
4,066,593.14
50,323,300.00
5,814,230.92
565,879,233.10
788,883,768.43

593,265.97
247,278,613.22
271,449.00
32,239,860.10
180,096,379.60
15,370,257.69
10,144,933.28
3,287,776.86
323,300.00
988,587.24
490,594,422.96
814,070,808.99

900,936.49
260,312,425.00
244,015.00
32,239,860.10
203,239,852.67
9,864,489.43
10,205,016.76
4,066,593.14
50,323,300.00
5,814,230.92
577,210,719.51
801,597,426.03

593,265.97
251,959,900.00
271,449.00
32,239,860.10
180,093,509.64
15,370,257.69
10,144,933.28
3,287,776.86
323,300.00
988,587.24
495,272,839.78
819,002,202.52

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
20
25,951,790.32
31,930,988.87
20,288,169.57
รายได้รับล่วงหน้า					
21
4,046,709.83
1,217,720.49
4,046,709.83
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
22
944,804.48
5,264,513.84
944,804.48
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย						
716,006.86
รวมหนี้สินหมุนเวียน					
30,943,304.63
39,129,230.06
25,279,683.88
หนี้สินไม่หมุนเวียน									
หนี้สินตามสัญญาเช่า 				
22
3,595,721.82
5,433,466.71
3,595,721.82
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน
23.1
22,622,092.00
21,239,586.56
22,622,092.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน					
26,217,813.82
26,673,053.27
26,217,813.82
รวมหนี้สิน								
57,161,118.45
65,802,283.33
51,497,497.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		
300,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		
300,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์		
110,561,100.00
110,561,100.00
110,561,100.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ					
285,434,649.17
285,434,649.17
285,434,649.17
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้วทุนสำ�รองตามกฎหมาย
24
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร							
5,549,777.10
22,129,984.00
24,104,179.16
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
177,123.71
142,792.49
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น					
731,722,649.98
748,268,525.66
750,099,928.33
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
788,883,768.43
814,070,808.99
801,597,426.03

25,914,393.10
1,217,720.49
5,264,513.84
716,006.86
33,112,634.29
5,433,466.71
21,239,586.56
26,673,053.27
59,785,687.56

300,000,000.00
300,000,000.00
110,561,100.00
285,434,649.17
30,000,000.00
33,220,765.79
759,216,514.96
819,002,202.52

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)และบริษัทย่อย (‘‘กลุ่มบริษัท’’)และของเฉพาะบริษัท กรังด์ปรีซ์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) (‘’บริษัท’’)ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม2564 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)และ
บริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564และผลการดำ�เนินงานรวม และผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด ข้าพเจ้าขอให้สังเกตุหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13.3 เกี่ยวกับคดีความที่บริษัทร่วมถูกฟ้องร้องในฐานะผู้ค�้ำ ประกัน
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทร่วมดังกล่าวและจำ�เลยที่3 และ 4 ร่วมกันชำ�ระหนี้ หากมีหนี้สินในส่วนที่เหลือจากการขายทรัพย์สินทอดตลาดที่จำ�นองของจำ�เลยที่ 1, 3 และ 4 โดยฝ่าย
บริหารมีความเห็นว่าไม่มีภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจึงไม่ได้ตั้งประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงิน
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับงวดปัจจุบนั
ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความ
เห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้จากการให้บริการและวิธีการตรวจสอบที่ส�ำ คัญ มีดังนี้ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักหลายประเภท ทั้งรายได้จากการขาย และรายได้จากการให้บริการ ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 ซึ่งอาจ
เกิดความผิดพลาดจากการรับรู้รายได้ในส่วนของรายได้จากการให้บริการแต่ละประเภท มีจุดรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน และเป็นรายได้ส่วนใหญ่ จึงมีความเสี่ยงที่บริษัทได้รับข้อมูล และ
รับรู้ซึ่งรายได้ไม่ถูกต้อง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการให้บริการของบริษัท โดยการ
ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผูร้ บั ผิดชอบ ทำ�ความเข้าใจ และเลือกตัวอย่างมาสุม่ ทดสอบ
การปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้
สุ่มตรวจสอบสัญญาและเอกสารประกอบรายการระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อตรวจสอบการเกิดขึ้นจริงของรายการและความถูกต้องของการบันทึกรายการ
ว่าเป็นไปตามนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัท
สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่ขึ้นของรายการตลอดรอบระยะเวลาโดยเฉพาะรายการบัญชีที่ผ่านใบสำ�คัญทั่วไป
ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการให้ส่วนลดที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำ�นาจ สุ่มทดสอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และทดสอบความถูกต้องในการคำ�นวณ
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของ
ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งข้าพเจ้าได้รับก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี และข้อมูลอื่นในรายงานประจำ�ปีส่วนที่เหลือซึ่งคาดว่าจะถูกเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินหรือ
กับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
หากในการปฏิบัติงานข้างต้นต่อข้อมูลอื่นที่ข้าพเจ้าได้รับก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้า
ต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยว
กับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ดำ�เนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนิน
งานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
											
(หน่วย : บาท) สาระสำ�คัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
										
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
									
หมายเหตุ
2564
2563
2564
2563
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
รายได้จากการขายและบริการ				
497,539,466.59
509,410,898.08
497,539,466.59
503,199,953.65
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ต้นทุนขายและบริการ					
(290,561,694.86)
(299,751,119.10)
(290,561,694.86) (294,174,671.99)
ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบ
กำ�ไรขั้นต้น								
206,977,771.73
209,659,778.98
206,977,771.73
209,025,281.66
และปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ ง
รายได้อื่น								
2,763,084.54
2,592,114.51
2,783,233.88
2,886,447.84
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย				
(51,509,913.84)
(51,598,788.52)
(51,509,913.84)
(51,140,036.80)
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					
(116,523,084.74)
(117,185,641.25)
(115,729,813.44) (117,948,002.22)
ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
กำ�ไรจากกิจกรรมดำ�เนินงาน				
41,707,857.69
43,467,463.72
42,521,278.33
42,823,690.48
ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
รายได้ทางการเงิน						
4,905,604.67
6,756,407.60
4,905,604.67
6,755,612.10
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
ต้นทุนทางการเงิน 						
(250,714.86)
(278,831.77)
(250,714.86)
(278,831.77)
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับ
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย		
(6,650,199.63)
(4,681,286.78)
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สำ�คัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั และบริษทั ในการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้					
39,712,547.87
45,263,752.77
47,176,168.14
49,300,470.81
ที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					
18.3
(8,918,125.13)
(11,172,123.85)
(8,918,125.13)
(11,172,123.85)
ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไร
กำ�ไรสำ�หรับปี								
30,794,422.74
34,091,628.92
38,258,043.01
38,128,346.96
ก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง :						 รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีการนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
		 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน		
34,331.22
121,324.76
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจากภาษี		
34,331.22
121,324.76
รวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง :						
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�ำ คัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบ
ผลกำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
18.4
625,236.36
2,741,165.42
625,236.36
2,741,165.42
รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจากภาษี		
625,236.36
2,741,165.42
625,236.36
2,741,165.42
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี				
31,453,990.32
36,954,119.10
38,883,279.37
40,869,512.38
ข้าพเจ้าได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลเกี่ยวกับความ
												
สัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
การแบ่งปันกำ�ไร
ความเป็นอิสระ
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่				
30,794,422.74
34,091,628.92
38,258,043.01
38,128,346.96
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำ นาจควบคุม		
										
การแบ่งปันกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่				
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำ นาจควบคุม		
										

30,794,422.74

34,091,628.92

31,453,990.32
31,453,990.32

36,954,119.10
36,954,119.10

38,883,279.37

40,869,512.38

จากเรือ่ งทีส่ อื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญมากทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกำ�หนด
เป็นเรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านีไ้ ว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว หรือในสถานการณ์
ที่ยากที่จะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
												

กำ�ไรต่อหุ้น												
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
0.05
0.06
0.06
0.06
												
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�ำ หนัก (หน่วย : หุ้น)		
600,000,000
600,000,000
600,000,000
600,000,000
												
												

บริษัท สอบบัญชีดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน2982
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
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EW/100/092/22
																
วันที่ 28 มีนาคม 2565
เรื่อง		 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�ำ้ ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
					 2. หนังสือมอบฉันทะ
					 3. ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564
					 4. รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยการดาวน์โหลดผ่าน QR Code
					 5. ประวัตแิ ละผลงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตในนามของบริษทั ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส
					 จ�ำกัด (PwC)
					 6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
					 7. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ
					 8. ขั้นตอนการส่งค�ำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565
					 9. ใบตอบรับขอรับหนังสือรายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
					 10. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัท (Site Visit) ประจ�ำปี 2565
					 11. ค�ำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
			 คณะกรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุม
ครัง้ ที่ 2/2565 เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มมี ติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2565 ในรูปแบบการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. โดยผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผูร้ บั มอบฉันทะ
สามารถลงทะเบียนยืน่ แบบค�ำร้องซึง่ จะเปิดให้ดำ� เนินการตัง้ แต่วนั ที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 29 เมษายน
2565 จนจบการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2565 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยบริษัทมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
						 คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดขัน้ ตอนการให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือก
ตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางช่องทางที่บริษัทก�ำหนด
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
						 เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล
						 บริษทั ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2564 โดยทีป่ ระชุมได้พจิ ารณา
เรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด และบริษัทได้ส่งส�ำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
						 เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564
การออกเสียงลงคะแนน
						 คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัท ประจ�ำปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล
						 เพื่อรับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2564 สิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม
2564 ดังรายละเอียดปรากฏดังนี้
		 1. ปริมาณน�้ำจ�ำหน่ายในระบบ				
หน่วย : ล้าน ลบ.ม.
															
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			 1.1 การจ�ำหน่ายน�ำ้ ดิบ						
264.31		
266.75
			 1.2 การจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปา					
97.07		
21.55
			 1.3 การจ�ำหน่ายน�ำ้ อุตสาหกรรม				
1.18		
1.18
				 รวม										
362.56		
289.48
หน่วย : บาท
														
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		 2. รายได้รวม 									
4,726,728,383
3,626,175,234
		 3. รายจ่ายในการด�ำเนินการรวม				
3,217,714,109
2,300,096,687
		 4. ต้นทุนทางการเงิน							
172,945,907
166,375,394
		 5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล							
263,025,798
206,564,090
		 6. ก�ำไรสุทธิ
			 6.1 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่			
1,061,601,335
953,139,063
			 6.2 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุม
11,441,234
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
						 เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยในรอบปี 2564
ดังรายละเอียดข้างต้น และในรายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code
บนเอกสารที่แนบไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ และระเบียบวาระย่อ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ�ำปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล
						 เพื่อพิจารณางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษทั เห็นชอบแล้ว ทัง้ นี้ บริษทั ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผูถ้ อื หุน้
สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “งบแสดงฐานะการเงิน” จากรายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สรุปได้ดังนี้

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
ก�ำไรสุทธิ
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
- ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

งบการเงินรวม
23,688,873,016
12,261,913,343
11,426,959,673
4,726,728,383

งบการเงินเฉพาะกิจการ
21,122,381,358
11,233,917,806
9,888,463,552
3,626,175,234

1,061,601,335
11,441,234
0.64

953,139,063
0.57

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
						 เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจ�ำปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว
การออกเสียงลงคะแนน
						 คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ�ำปี 2564
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
						 พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ก�ำหนดให้บริษทั ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปีไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนส�ำรองนีจ้ ะมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษทั จะมีขอ้ บังคับหรือกฎหมายอืน่ ก�ำหนดให้ตอ้ ง
มีทุนส�ำรองมากกว่านั้น ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนส�ำรองตามที่กฏหมายก�ำหนดให้มีทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนไว้ครบถ้วนแล้ว รวมจ�ำนวน 166.50 ล้านบาท นอกจากนีย้ งั มีทนุ ส�ำรองตามข้อก�ำหนดของสัญญาสัมปทาน
ประกอบกิจการประปาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นปี 2564 มีจำ� นวนรวม 55.84 ล้านบาท
						 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิตาม
งบการเงินรวม ภายหลังจากการหักเงินส�ำรองต่างๆ ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับความจ�ำเป็น และ
ความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
รายละเอียดการจัดสรรเงินก�ำไร และการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
รายละเอียด
หน่วย
ปี 2563
ปี 2564
1. ก�ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)
ล้านบาท
764.15
1,061.60
2. ทุนส�ำรอง
2.1 ส�ำรองตามกฎหมาย
ล้านบาท
52.43
55.84
2.2 ส�ำรองตามข้อก�ำหนดของสัญญาสัมปทานฯ
3. ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน – จากผลการด�ำเนินงานปกติ
บาท/หุ้น
0.46
0.64
4. จ�ำนวนหุ้น
4.1 จ�ำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6
1,663,725,149
เดือนแรก
1,663,725,149
หุ้น
4.2 จ�ำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6
1,663,725,149
1,663,725,149
เดือนหลัง
4.3 จ�ำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจ�ำปี
5. รวมเงินปันผลจ่ายประจ�ำปีต่อหุ้น
0.40
0.42
0.16
0.18*
5.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก
บาท/หุ้น
5.2 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลัง
0.24
0.24
5.3 เงินปันผลประจ�ำปี
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น

ล้านบาท

665.49

698.77

7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ
%
86.96
65.63
หมายเหตุ		 *บริษทั จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2564 จ�ำนวน 0.18 บาท/หุน้ (จากผลการด�ำเนินงาน
				 ระหว่างงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564) ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่
				 9/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
						 เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ�ำปี 2564 ในอัตรา
หุ้นละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) ซึ่งประกอบด้วย
			1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) ตามมติคณะกรรมการบริษัทใน
การประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 จากผลการด�ำเนินงานระหว่างงวดวันที่ 1 มกราคม - 30
มิถุนายน 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
			2. การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลังของปี 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.24 บาท (ยีส่ บิ สีส่ ตางค์) ตามมติคณะกรรมการ
บริษทั ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2565 เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จากผลการด�ำเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนระหว่างวันที่
1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 โดยก�ำหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และก�ำหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยจะจ่ายเมือ่ ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2565 แล้ว
				 ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
การออกเสียงลงคะแนน
						 คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 6		 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล
						 มาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 ระบุให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี คนเดิมอีกก็ได้
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

						 ส�ำหรับปี 2565 บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด (PwC) ซึ่งเป็นส�ำนักงาน
สอบบัญชีทมี่ รี ายชือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้
เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท PwC และ
ได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำ� หรับปี 2564 กับปี 2565 สรุปได้ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
								
หน่วย : บาท
ประเภทค่าตอบแทน
ปี 2564
ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัท
1,150,000
1,250,000
						 ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
						 อนึ่งบริษัท PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์
หรือส่วนได้เสียกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบริษทั ในลักษณะทีจ่ ะมีผลก
ระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ การจ้างส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเพื่อให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา
ไม่มสี าระส�ำคัญทีก่ อ่ ให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ จะท�ำให้ผสู้ อบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลาง
ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
						 เห็นชอบให้นำ� เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นชอบให้นำ� เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
2565 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ บริษทั PwC เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจ�ำปี 2565 และอนุมตั กิ ำ� หนดค่าตอบแทน
การสอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2565 เป็นจ�ำนวนเงิน 1,250,000 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นไม่เกินร้อยละ 2
ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี และเห็นชอบให้ใช้บริษทั ผูส้ อบบัญชีเดียวกันทัง้ กลุม่ บริษทั เพือ่ ประหยัดค่าใช้จา่ ย และ
เกิดประสิทธิภาพในการประสานงานตรวจสอบ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
						 เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั PwC เป็นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ประจ�ำปี 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และก�ำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
						 1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดดังนี้
รายนามผูส้ อบบัญชี
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
จ�ำนวนปีทลี่ งลายมือชือ่ รับรอง
งบการเงินของบริษทั
1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี
3977
5 ปี
2. นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล
4474
3. นายชัยศิริ เรืองฤทธิช์ ยั
4526
						 โดยก�ำหนดให้คนใดคนหนึง่ เป็นผูท้ ำ� การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และ
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อื่นของบริษัท PwC แทนได้ ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน รายละเอียดประวัติและผลงานมี
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
						 2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี 2565 เป็นจ�ำนวนเงิน 1,250,000 บาท
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี
การออกเสียงลงคะแนน
						 คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 7		 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
						 ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 17 ดังมีรายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6 ก�ำหนดให้กรรมการจ�ำนวนหนึง่
ในสามต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ทั้งนี้ มีรายนามกรรมการที่อยู่ใน
ต�ำแหน่งนานที่สุด ต้องออกตามวาระ 4 คนจากทั้งหมด 12 คน ดังนี้
						 (1) นายสุรชัย 		 ขันอาสา		
กรรมการอิสระ
						 (2) พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี		
กรรมการอิสระ
						 (3) นายบ�ำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
กรรมการบริษัท
						 (4) นายเอกชัย 		 อัตถกาญน์นา
กรรมการบริษัท
						 คณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพือ่ ความ
ยั่งยืนในการก�ำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 และรายงานสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว รวมทั้งเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณา
คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคคล เพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการบริษัท ซึ่ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
						 คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณากลัน่ กรองด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลดังต่อไปนีม้ คี วามรู้
ประสบการณ์ และคุณสมบัตเิ หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ดังมีรายละเอียดประวัตติ ามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 7 และไม่มี
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ล่วงหน้า จึงเห็นชอบให้นำ� เสนอยัง
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2565 เพือ่ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทดแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ โดยมีรายชือ่ ดังนี้
						 (1) นายสุรชัย 		 ขันอาสา
กรรมการอิสระเดิม กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
						 (2) พลเรือเอกสุชีพ หวังไมตรี		 กรรมการอิสระเดิม กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
						 (3) นายมงคล 		 วัลยะเสวี		 กรรมการใหม่ แทน นายบ�ำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
						 (4) นายหลักชัย 		 พัฒนเจริญ กรรมการใหม่ แทน นายเอกชัย อัตถกาญน์นา
						 ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วว่าบุคคลทัง้ 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 ท่าน
ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
การออกเสียงลงคะแนน
						 คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจ�ำปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล

						 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงจากรายงานการส�ำรวจค่าตอบแทนกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) และรวบรวมข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบีย้ ประชุมประจ�ำปี 2563 และโบนัสของบริษทั จดทะเบียนทีม่ แี นวปฏิบตั ิ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
						 เห็นควรน�ำเสนอยังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจ�ำปี 2565 ดังนี้
						 1. คงการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุดย่อย
อื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจ�ำเป็น ประจ�ำปี 2565 เท่ากับปี 2564
ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม
ต�ำแหน่ง
(บาท/เดือน)
(บาท/ครั้ง)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
45,000
15,000
คณะกรรมการบริษัท
30,000
10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
10,000
10,000
คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุดย่อย
อื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
ไม่มีรายเดือน
10,000
ตามความจ�ำเป็น
สิทธิประโยชน์อื่น
ไม่มี
ไม่มี
						 2. คงอัตราการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษทั ประจ�ำปี 2564 เท่ากับ ประจ�ำปี 2563 ในอัตราร้อยละ
0.80 ของเงินปันผลของผูถ้ อื หุน้ หรือ จ�ำนวนเงินไม่เกิน 5,600,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาจัดสรร ต่อไป
การออกเสียงลงคะแนน
						 คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อมูลส�ำหรับผู้ถือหุ้น
						 ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2565 บริษทั จัดประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และลงคะแนนเสียง
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ บริษทั จะเชิญผูแ้ ทนจากบริษทั ทีป่ รึกษากฎหมายมาเป็นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียงและ
ดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของ ก.ล.ต.
						 ส�ำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาลงทะเบียน
เข้าร่วมผ่านลิงค์ https://app.inventech.co.th/EASTW173560R หรือสแกน QR Code
โดยศึกษา
รายละเอียดตามขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
						 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่น
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ซึง่ บริษทั ได้แนบหนังสือมอบ
ฉันทะ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่งให้ผู้ถือหุ้นด้วย
						 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่
						 1. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ 		 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนา
															 เพือ่ ความยัง่ ยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือ
						 2. พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการ
															
ธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือ
						 3. นายสุรพัฒน์ มาลัย			
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
															
กรรมการ การลงทุน
						 โดยผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งให้บริษัทก่อนวันประชุม หรือก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะอ�ำนวยความ
สะดวกในการติดอากรแสตมป์ 20 บาท บนหนังสือมอบฉันทะ
						 ท่านผูถ้ อื หุน้ สามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษทั (www.eastwater.
com) และสามารถส่งค�ำถามเพือ่ สอบถามข้อมูลในแต่ละระเบียบวาระเป็นการล่วงหน้า ดังมีขนั้ ตอนตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8
ส�ำหรับข้อมูลอืน่ ๆ ของบริษทั สามารถสอบถามผ่าน E-mail: Corporate_secretary@eastwater.com หรือส่งไปรษณียม์ ายัง
						 ส�ำนักกฎหมายและก�ำกับดูแล
						 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5
						 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
						 กรุงเทพมหานคร 10900
						 โทรศัพท์ 02-272-1600 ต่อ 2522, 2577 หรือส่งโทรสาร 02-272-1603 หรือ 02-272-1692 โดย
ระบุที่อยู่ หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อที่ชัดเจนเพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกลับได้
						 บริษทั ค�ำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุดและลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ได้
จัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code เพือ่ ลดการใช้กระดาษ อย่างไรก็ดี หาก
ผูถ้ อื หุน้ มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษทั ในรูปแบบหนังสือ กรุณา
กรอกรายละเอียดใน “ใบตอบรับขอรับหนังสือรายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9
เพื่อจัดส่งให้แก่ท่านต่อไป
						 ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) กรุณากรอกรายละเอียดใน
“ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัท (Site Visit) ประจ�ำปี 2565” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ทั้งนี้ หากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีความรุนแรง บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเลิกการเยี่ยมชม
กิจการของบริษัทได้ตามความเหมาะสม
						 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว
																
ขอแสดงความนับถือ
																
																

(นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง)
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

ที่ CHOW.001/2565

วันที่ 5 เมษายน 2565
เรื่อง			 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565
เรียน			 ท่านผูถ้ ือหุ้น บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ�ำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code
2. ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
3. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่
4. ข้อมูลและประสบการณ์การท�ำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี 2565
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ www.chowsteel.com)
7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
11. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรอง
โรค COVID-19
12. ค�ำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
		 บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ (“บริษทั ”) ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชัน้ 3
C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย และมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 ประชุมเมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2564 บริษทั ได้จดั ท�ำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา
ที่กฎหมายก�ำหนด พร้อมทั้ง ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.chowsteel.com) โดยมีสำ� เนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.
		
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว
		
การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานและแบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2564 ปรากฎอยู่ในแบ 56-1 One Report (แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปี) 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฎ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. (QR Code)
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2564 โดยมีตวั เลขทางการเงินและรายละเอียดต่างๆ ในแบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี
2564 ของบริษัท
การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�ำไรขาดทุนของบริษัท ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงิน และงบก�ำไรขาดทุนของบริษัท ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรวม
ทัง้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั แล้ว ดังปรากฎรายละเอียดในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. (QR Code) โดยสรุปสาระส�ำคัญเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา ดังนี้
รายการ

งบการเงินรวม (ล้านบาท)
2563
2562
10,190
10,281

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
2563
2562
2,137
2,382

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)

15,000
10,000

-

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

15,000

-

กรรมการบริหารความเสี่ยง

10,000

-

ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

15,000
10,000

-

2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ
- การประกันภัยความรับผิดชอบส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหาร ทุนประกันภัยวงเงิน 100,000,000 บาท และการประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ทุนประกันภัยวงเงิน 2,000,000 บาท
ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยทั้งสองรูปแบบรวมกันไม่เกิน 400,000 บาท
3. โบนัส ค่าประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแล้ว
			 ก�ำหนดให้มีจำ� นวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
ทัง้ นี้ ในปี 2564 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้นสามารถดูรายละเอียดได้จากแบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 หน้า 244
ในรูปแบบ QR Code
		
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจ�ำปี 2565 ในอัตราเท่าเดิมวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี
ซึ่งคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว
		
การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2565 และก�ำหนดค่าตอบแทน
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 43. ก�ำหนดให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
และก�ำหนดค่าตอบแทนของบริษทั ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2565
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

จ�ำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี
ที่ผ่านมา

ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส�ำนักงาน กลต.

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน

3930

3 ปี (ปี 2562-2564)

ปี 2560 - 2565

2. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
3. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล

5730
5874

ไม่มี
ไม่มี

ปี 2560 - 2565
ปี 2563 - 2568

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

โดยให้คนใดคนหนึง่ เป็นผูท้ ำ� การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ในการตรวจสอบ
บัญชีของบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้ง มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์
และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ�ำปี 2565. โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยด้วย
โดยมีค่าตอบแทนส�ำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ส�ำหรับปี 2565 จ�ำนวนไม่เกิน 1,680,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2565 (ปีที่เสนอ)

ปี 2564

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

1. ค่าสอบบัญชีประจ�ำปี (Audit Fee)

1,200,000 บาท

1,200,000 บาท

-

1,636

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

480,000 บาท

480,000 บาท

-

469

591

3. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

-

-

-

(56)

(121)

(247)

รวมทั้งสิ้น

1,680,000 บาท

1,680,000 บาท

-

(0.07)

(0.15)

(0.31)

สินทรัพย์รวม

2564
9,899

หนี้สินรวม

9,083

9,269

9,133

1,721

1,521

รายได้รวม

362

553

862

194

ขาดทุนส�ำหรับปี

(105)

(270)

(198)

ขาดทุนต่อหุ้น

(0.16)

(0.33)

(0.26)

2564
2,280

		
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�ำไรขาดทุนของบริษัท ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว
การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการส�ำรองตามกฎหมาย ประจ�ำปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. ก�ำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักส�ำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอืน่ ๆ ตามทีบ่ ริษทั
ก�ำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน แผนการลงทุน ความจ�ำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
เนื่องด้วยงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฎว่าบริษัทไม่มีผลก�ำไรประจ�ำปีในงบก�ำไรขาดทุน
เฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งท�ำให้บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจ�ำนวนทั้งสิ้น 702,006,533 บาท จึงท�ำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีให้กับผู้ถือหุ้นได้
ข้อมูลเงินปันผลจ่ายที่ผ่านมา เป็นดังนี้
ผลประกอบการ

เบี้ยประชุมต่อการประชุม (บาท/ครั้ง)

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ก�ำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (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

รายละเอียด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5730 หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติ ติกลุ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5874 และก�ำหนดค่าตอบแทน ประจ�ำปี 2565
จ�ำนวนไม่เกิน 1,680,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว
		
การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrencies) ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเงิน ดังนั้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุม
และรองรับการประกอบธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจจะมีขนึ้ ในอนาคต บริษทั จึงต้องแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้
1. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จ�ำนวน 1 ข้อ ดังนี้

		
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติการงดจัดสรรเงินทุนส�ำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทส�ำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในปี 2564 เป็นเงินจ�ำนวน 55.70 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมอยู่
การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระ ประจ�ำปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21. ก�ำหนดให้ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง
หนึ่งในสาม ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลัง
จดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่งกรรมการทีจ่ ะออกตามวาระนีอ้ าจได้รบั เลือกเข้ามา
ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
ในปี 2565 กรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระ จ�ำนวน 3 ท่าน ที่ด�ำรงต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม		
กรรมการอิสระ
													 รองประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
2 รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง		 กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอนแทน
3 นายมาร์ค ดี. เรมีจาน 					 กรรมการอิสระ
													 กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
		
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก กลั่นกรอง
คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม จึงสมควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้อง
จากต�ำแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง และนายมาร์ค ดี. เรมีจาน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระนั้น
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
ของบริษัทอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่น ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัท ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.
		
การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้ง
กรรมการหนึง่ (1) คน โดยผูถ้ อื หุน้ จะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดของตน เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจ�ำปี 2565
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและควรก�ำหนดให้มกี ารทบทวนทุกปี ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นระดับที่
เหมาะสมเทียบเคียงได้กบั ตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ เพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว้กบั บริษทั ซึง่ ค่าตอบแทนกรรมการส�ำหรับปี 2565 ได้ผา่ นการพิจารณา
ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเดิม ภายในกรอบวงเงินเดิมไม่เกิน
5 ล้านบาทต่อปี รายละเอียด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม
ต�ำแหน่ง

เบี้ยประชุมต่อการประชุม (บาท/ครั้ง)

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)

ประธานกรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็นพนักงานหรือผู้บริหาร

30,000
20,000

20,000
15,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

15,000
10,000

-

วัตถุประสงค์เดิม

วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม

-ไม่มี-

ข้อ 56. ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล
นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็น
ที่ปรึกษาและให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโท
เคอร์เรนซี และโทเคนดิจทิ ลั ให้บริการแลกเปลีย่ นเงินสกุลดิจทิ ลั หรือ ขายเงินสกุลเงิน
ดิจิทัล หรือ แลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศเป็นเงินสกุลดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์
ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง การขุด ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึง
การลงทุนหรือให้บริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล
(เมือ่ ได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว กรณีทเี่ ป็นกิจกรรมทีต่ อ้ งได้รบั อนุญาต)
ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจาย
ศูนย์กลางของการท�ำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และด�ำเนินการ
ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(INFORMATION TECHNOLOGY) ในการเพิ่มพูนความรู้ ความช�ำนาญ ความ
เชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี

2. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้
เดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ�ำนวน 55 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
แก้ไข “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ�ำนวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
อนึ่ง เพื่อให้การด�ำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นควรมอบหมายให้
บุคคลทีก่ รรมการผูม้ อี ำ� นาจของบริษทั มอบหมายให้อำ� นาจในการด�ำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรือ่ ง วัตถุประสงค์
ของบริษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชน์ และมีอำ� นาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยค�ำเพือ่ ให้เป็นไปตามค�ำสัง่ นายทะเบียนตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม โดยทีไ่ ม่กระทบต่อสาระส�ำคัญ
ของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ
		
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมวัตถประสงค์ของบริษัทฯ จ�ำนวน 1 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 3 เป็น 56 ข้อ พร้อมทั้ง มอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอ�ำนาจของบริษัท มอบหมายให้อ�ำนาจในการด�ำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไข
เพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรือ่ ง วัตถุประสงค์ของบริษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชน์ และมีอำ� นาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยค�ำเพือ่ ให้เป็นไปตามค�ำสัง่ นายทะเบียน
ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระส�ำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ
		
การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
		 ตามที่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.
chowsteel.com) รวมทั้งแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นั้น บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ
วาระการประชุม นอกจากนี้ บริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายท�ำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนหลักบรรษัทภิบาล
ที่ดีเพื่อให้เป็นตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 บริษทั มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอให้ทกุ ท่านปฎิบตั ติ ามมาตรการและแนวปฏิบตั กิ ารประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 110 อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือผูถ้ อื หุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ตามรายชือ่ ในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 7. โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ
และหลักฐานตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5. และ 6. ทางไปรษรียม์ ายังบริษทั ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 และสามารถแจ้งค�ำถามล่วงหน้าได้ทอี่ เี มล ir@chowsteel.com หรือโทรสารหมายเลข 02-033-0909
		 ในกรณีทที่ า่ นผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองกรุณาถือบัตรประจ�ำตัวประชาชนมาแสดง โดยบริษทั จะเปิดให้ลงทะเบียนเพือ่ เข้าประชุมตัง้ แต่เวลา 12.00 น. ส่วนผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์ทจี่ ะ
แต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน
แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และน�ำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทขอแนะน�ำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.chowsteel.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หมวดย่อยข้อมูลผู้ถือหุ้น
		 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอน ดังนั้น บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ รูปแบบการประชุม และการด�ำเนินการอื่นใดที่จ�ำเป็นหรือเหมาะสม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมและข้อปฏิบัติการประชุมเพื่อมาตรการความ
ปลอดภัยภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 ฉบับล่าสุดที่บริษัทเผยแพร่กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือทางเว็บไซต์ของบริษัท (https://investor-th.chowsteel.com/home.html) โดยหาก
มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
- ลายเซ็น ( ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ )
ประธานกรรมการ
- ลายเซ็น ( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ )
ประธานกรรมการบริหาร

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

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565
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วันที' 15 เมษายน 2565

ประกาศการจ่ายเงิ นปันผลประจาปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
เรื'อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังO ที' 23
ที' 15 เมษายน
ได้ มีมติ2565
อนุมตั ิให้ เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังO ที' 23 ในวัน
ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัดวัน(มหาชน)
ประกาศการจ่ายเงิคณะกรรมการธนาคารสแตนดาร์
นปันผลประจาปี
พุ
ธ
ที
'
27
เมษายน
2565
เวลา
14.00
น.
(เริ
'
ม
ลงทะเบี
ย
น
เวลา
13.30
น.)
ณ
ห้
อ
งประชุ
มใหญ่ของธนาคาร ชั Oน 11 อาคารสาธรนครทาวเวอร์
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ถนนสาทรเหนื
อ แขวงสี
เขตบางรั
เรื'อง 100ขอเชิ
ญประชุมสามั
ญผู้ถือลหุม้ นครั
งO ที' 23 ก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื'อพิจารณาเรื'องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี O
ญดผู้ถ(ไทย)
ือหุ้นครัจํงาO ทีกั' ด22(มหาชน)
ประชุมเมืได้'อมวัีมนติทีอ' 27
2564 มสามัญผู้ถือหุ้นครังO ที' 23 ในวัน
วาระทีคณะกรรมการธนาคารสแตนดาร์
' 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่
ดชาร์สามั
เตอร์
นุมเมษายน
ตั ิให้ เรียกประชุ

วาระที
' 2 รับ2565
ทราบรายงานของคณะกรรมการธนาคารเกี
'ยวกับการดํ
งานของธนาคารในปี
2564ชั Oน 11 อาคารสาธรนครทาวเวอร์
ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจ
2565
ของบริ
ัท ศรีน.ต(เริรั'มงลงทะเบี
โกลฟส์
ากัดมใหญ่ของธนาคาร
พุธที'าปี
27
เมษายน
เวลาษ14.00
ยน (ประเทศไทย)
เวลา 13.30
น.) ณาเนิห้ อนจงประชุ
วาระที' 3 พิจอารณาอนุ
มมตั ิงเขตบางรั
บการเงินกสํกรุ
าหรังเทพมหานคร
บปี สิ Oนสุดวันที10500
' 31 ธันวาคม
2564
100
ถนนสาทรเหนื
แขวงสี
ล
เพื
อ
'
พิ
จ
ารณาเรื
'
อ
งต่
า
งๆ
ตามระเบี
ยบวาระการประชุมดังนี O
(มหาชน)
เมื่อวันจทีากั่ 7ด เมษายน 2565 ได้มมี ติวาระที
อนุ ม' 4ตั กิ พิจารจ่
ายเงิมนตั ิกปัารจันผลงวดสุ
ในอัาปีต2564
ราหุและงดจ่
้นละ 0.65
ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2565 ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์
(ประเทศไทย)
ารณาอนุ
ดสรรผลขาดทุดนท้สุาทย
ธิประจํ
ายเงินปันผล
วาระที
'
1
รั
บ
รองรายงานการประชุ
ม
ใหญ่
ส
ามั
ญ
ผู
้
ถ
อ
ื
หุ
้
น
ครั
ง
O
ที
'
22
ประชุ
ม
เมื
อ
'
วั
น
ที
'
27
เมษายน
2564
' 5 พิจารณาอนุมตั 1,861.12
ิการแต่งตังผู
O ้ สล้อบบั
ญชี และกํ
าหนดค่าาตอบแทน
หรืตอราหุ
คิดเป็
นจ0.65
านวนเงินปั นผลทีจ่ ะจ่าวาระที
ยอีกวาระที
จานวนประมาณ
านบาท
โดยจะจ่
ยจากก
าไร
(มหาชน) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้บาท
าย ในอั
้นละ
' 2 รับ' 6ทราบรายงานของคณะกรรมการธนาคารเกี
'ยวกับบเข้การดํ
าเนินาแหน่
งานของธนาคารในปี
วาระที
พิจารณาอนุมตั ิกรรมการที'ออกตามวาระกลั
าดํารงตํ
งต่ออีกวาระ 2564
บาท
เป็ นมจสามั
านวนเงิ
ะจ่ายอีาปีกจานวนประมาณ
โดยจะจ่
า
ยจากก
าไร
ด้วหรื
ยทีอ่ปคิดระชุ
ญผูน้ถปัอื นหุผลที
้น จ่ ประจ
2565 ของบริษ1,861.12
ัท ศรีตล้รัางนบาท
โกลฟส์
(ประเทศไทย)
จ
ากั
ด
วาระทีวาระที
' 3 พิ' จ7ารณาอนุ
มตั ิงงบการเงิ
นการลงทุ
สํางหรัตับงกรรมการท่
ิ Oนสุดซึวัง่ นได้
' 31รบ
วาคมน2564
ของกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่
เสริ
ั ธันแยกเว้
ภาษี'อเอกตามวาระ
งินได้
พิจารณาอนุ
มตั ิกมารแต่
O ปี สน
าทีนใหม่
ทนกรรมการที
วาระทีวาระที
' 4 พิ' จ8ารณาอนุ
มตั ิการจั
นสุทธิประจํ้ นากูปี้ ของธนาคาร
2564 และงดจ่ายเงินปันผล
ของกิเมื
จการที
งเสริม2565
การลงทุได้นมจากคณะกรรมการส่
เสริน
มการลงทุ
น ซึนิง่ ได้
นภาษี
เงินน
พิจารณาอนุ
มตั ดิกสรรผลขาดทุ
ารออกและเสนอขายหุ
(มหาชน)
่อวันไ่ ทีด้่ ร7บั การส่
เมษายน
มี ติอนุ มตั กิ ารจ่างยเงิ
ปั นผลงวดสุ
ย ในอั
ตราหุ
้ ได้ละ 0.65 บาท ซึง่ รวมเป็
ตดบิ ท้รบุคั ายกเว้
คลในอั
น
เงิ
น
จ
านวน
1,861.12
ล้
า
นบาท
วาระที' 5 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
O ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน
วาระที' 9 เรื'องอื'นๆ
นิตบิ ุคคลในอัตราหุน้ ละ 0.65 บาท ซึง่ รวมเป็ นเงินจานวน 1,861.12 ล้านบาท
วาระที' 6 พิจารณาอนุมตั ิกรรมการที'ออกตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระ
บาท หรื
อคิดเป็ นจานวนเงินปั นผลทีจ่ ะจ่ายอีกจานวนประมาณ 1,861.12 ล้านบาท โดยจะจ่ายจากกาไร
ือหุร้ นบ
ตามวั
น เวลา'อและสถานที
นี้ บรินษภาษี
ทั ฯ จะกาหนดวันกาหนดรายชื
ผูจึ้ถงขอเรี
อื หุมย้นตันเชิ
ทีิการแต่
่มญสี ท่าทิ งนผู
ั เข้เงิาร่นวามประชุ
ปั นผล
(Record
Date) ใน'ดงั กล่าวข้างต้น
วาระที' 7 พิจ่อารณาอนุ
ตัธิงกรรมการท่
O ้ไถด้
นใหม่
แมทนกรรมการที
อกตามวาระ
ของกิจการทีไ่ ทัด้ง้รนีบั ้ การส่
การลงทุนกนาหนดรายชื
จากคณะกรรมการส่
ซึง่ ได้
รทับั ง้ ยกเว้
บริษทั งฯเสริ
จะกมาหนดวั
่อผู้ถอื หุ้นที่มงเสริ
สี ทิ ธิมไการลงทุ
ด้รบั เงินปันนผล
(Record
Date) ใน เงินได้
วาระที
'
8
พิ
จ
ารณาอนุ
ม
ต
ั
ก
ิ
ารออกและเสนอขายหุ
้
น
กู
้
ข
องธนาคาร
ขอแสดงความนับถือ
วันที่ 20 เมษายน 2565 และกาหนดจ่ายปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
นที่ 20ตเมษายน
ายปันนผลในวั
นที่ 5 พฤษภาคม
นิตบิ ุควัคลในอั
ราหุน้ ละ2565
0.65และกาหนดจ่
บาท ซึง่ รวมเป็
เงินจานวน
1,861.12 ล้2565
านบาท
วาระที' 9 เรื'องอื'นๆ

ประกาศการจ่ายเงิ นปันผลประจาปี

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที
งั กล่ายวข้รัตางต้
วันที่ 18,
(นางชลิดา'ดชาครี
น์) น
วันทีาหนดวั
่ 18, 19,นและ
20 เมษายน่อผู2565
ทัง้ นี้ ประกาศ
บริษทั ฯณจะก
กาหนดรายชื
้ถอื หุ้นที่มสี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผลประกาศ
(Recordณ Date)
ใน 19, และ 20 เมษายน 2565
เลขานุกบารบริ
ขอแสดงความนั
ถือ ษัท
วันที่ 20 เมษายน 2565 และกาหนดจ่ายปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
โดยคําสัง' คณะกรรมการธนาคาร
ขอแสดงความนับถือ
ขอแสดงความนับถือ
หมายเหตุ:
(นางชลิดา ชาครียรัตน์)
ประกาศ ณ วันที่ 18, 19, และ 20 เมษายน 2565
เลขานุการบริษัท
ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ าร่วมประชุมโดย

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล
ขอแสดงความนั
กรรมการผู
จ้ ดั การใหญ่ บถือ

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

โดยคําสัง' คณะกรรมการธนาคาร
1. เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง แต่ทงนี
ั O Oธนาคารงดแจกของชํ
าร่วยและชุดอาหารว่าง เพื'อลดความเสี'ยงในการแพร่กระจายโรคติดเชือO
หมายเหตุ: ไวรัสโคโรน่า และกรุ ณาติดต่อ สํานักเลขานุการบริ ษัท ทางอีเมล์ anongsita.saesee@sc.com หรื อโทร. 02 724 8041, 42, 39
นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล
ภายในวันศุกร์ ท5ี 22 เมษายน 2565 เพื'อให้ ธนาคารจัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนไว้ ล่วงหน้ า หรือ
ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ าร่วกรรมการผู
มประชุมโดย จ้ ด
ั การใหญ่
2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระแทนการเข้
าประชุมด้ วยตนเอง ทางสํานักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที'เกี'ยวข้ อง สนับสนุนให้ ผ้ ูถือหุ้น
1. เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง แต่ทงนี
ั O Oธนาคารงดแจกของชําร่วยและชุดอาหารว่าง เพื'อลดความเสี'ยงในการแพร่กระจายโรคติดเชือO
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระแทนการเข้ าประชุมด้ วยตนเอง ท่านผู้ถือหุ้นควรพิจารณามอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของธนาคาร
ไวรัสโคโรน่า และกรุ ณาติดต่อ สํานักเลขานุการบริ ษัท ทางอีเมล์ anongsita.saesee@sc.com หรื อโทร. 02 724 8041, 42, 39
หรือ
ภายในวันศุกร์ ท5ี 22 เมษายน 2565 เพื'อให้ ธนาคารจัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนไว้ ล่วงหน้ า หรือ
3.
า ร่ ว มประชุ
มทางช่
อ งทางออนไลน์
าติ ด ต่ อทางสํ
สํ า นัากนัเลขานุ
ก ารบริและหน่
ษั ท ทางอี
เ มล์ 'เanongsita.saesee@sc.com
2. มอบฉัเข้นทะให้
กรรมการอิ
สระแทนการเข้
าประชุมกรุด้ วณยตนเอง
กงาน ก.ล.ต.
วยงานที
กี'ยวข้ อง สนับสนุนให้ ผ้ ูถือหุ้น หรื อ
02ก724
8041สเพืระแทนการเข้
'อแจ้ งความประสงค์
วมประชุท่มาผ่นผู
านช่้ ถอื หุงทางออนไลน์
และรับทราบวิ
ฏิบตั ิสําหรัสบระของธนาคาร
การเข้ าร่วมประชุม
มอบฉัโทร.
นทะให้
รรมการอิ
าประชุมเข้ด้าวร่ยตนเอง
้ นควรพิจารณามอบฉั
นทะให้ธกีปรรมการอิ
หรือ ผ่านช่องทางดังกล่าว ภายในวันพฤหัสบดีท5ี 21 เมษายน 2565
3. เข้ า ร่ ว มประชุ มทางช่ อ งทางออนไลน์ กรุ ณ าติ ด ต่ อ สํ า นั ก เลขานุ ก ารบริ ษั ท ทางอี เ มล์ anongsita.saesee@sc.com หรื อ
โทร. 02 724 8041 เพื'อแจ้ งความประสงค์เข้ าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ และรับทราบวิธีปฏิบตั ิสําหรับการเข้ าร่วมประชุม
ผ่านช่องทางดังกล่าว ภายในวันพฤหัสบดีท5ี 21 เมษายน 2565

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
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บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ประกาศการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2564
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการจ่าย
เงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานเดือนมกราคม 2564 ถึงธันวาคม 2564 ในอัตรา 0.48 บาท
(สี่สิบแปดสตางค์) ต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล
(Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำาหนดวันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 21
เมษายน 2565

เรื่อง การจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564

เรื่อ(“บริ
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ระหว่ำงกำลไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2565 ในอัตรำหุน้ ละ 0.08 บำท คงเหลือเงินปั นผลที่จะจ่ำยเพิ่มในอัตรำหุน้ ละ 0.20 บำท
ระหว่
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พฤษภำคม
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

UAC Global PLC.

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
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
ถ้ ือหุ้นญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
เรืเรี$ อยน		
ง ท่านผูขอเชิ
บริษัท วาว แฟคเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท วาว แฟคเตอร์ จํากัด (มหาชน)

วันทีวั่ 18
าคมมี2565
นทีมี. น18
นาคม 2565

2565

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
จัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาว แฟคเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
เนื.องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื Rอไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ บริษัทฯ มีความตระหนักและ
(“บริษทั ฯ”) ครัง้ ที่ 2/2565 เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มมี ติให้มกี ารจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2565 ของบริษทั ฯ (หรือ “ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ”) ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือ หุ้น รวมถึงผู้ที.มีส่วนร่ ว มในการจัดประชุ มเป็ นอย่า งยิ.ง เพื.อป้องกันการ
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชก�ำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

แพร่ ระบาดของโรคติดเชือR ไวรัสโคโรนา 2019 ดังนันR คณะกรรมการบริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ทราบว่า ที.ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท วาว
แฟคเตอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครังR ที. 2/2565 เมื.อวันที. 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ มีมติให้ มีการจัดประชุม
วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี ส�ำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สามัญผูวาระที
้ ถือหุ่ 2้ นประจํ
าปี ม2565
ของบริษัทฯน(หรื
อ “ที
$ประชุ
ผู้ถจของบริ
ือหุ้นษ”)ัทฯ ในวั
พิจารณาอนุ
ัติงบแสดงฐานะทางการเงิ
และงบก�
ำไรขาดทุ
นเบ็มดเสร็
ส�ำหรับนปีจัสิ้นนสุดทร์ณทวั$ี น25
ที่ 31เมษายน
ธันวาคม 25642565 เวลา 10.00 น.
ในรู ปแบบการประชุ
มผ่ามัตนสื
.ออิดเล็สรรก�
กทรอนิ
ภายใต้
พระราชกํ
หนดว่
ด้ วยการประชุ
านสื.ออิเ ล็กทรอนิ ก ส์
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ
ิการงดจั
ำไรเพื่อเป็กนส์ทุนส�(e-AGM)
ำรองตามกฎหมาย
และการงดจ่
ายเงินปันาผล
ส�ำหรับาผลการด�
ำเนินงานส�ำหรับมปีผ่2564
พ.ศ. 2563
ใดที
.ยวข้ อง โดยมีระเบี
ยบวาระการประชุ
วาระที่ และกฎหมายอื
4 พิจารณาอนุมัติก.นารเลื
อกตั.เ้งกีกรรมการแทนกรรมการที
่ครบก�
ำหนดออกตามวาระ มดังนี R

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�ำปี 2565
วาระที
ทราบรายงานผลการดํ
เนินษงานประจํ
าปีำหนดค่
สําหรั
บปีญสิชี Rนสุ
วันที. 31 ธันวาคม 2564
วาระที
่ 6 พิ$ จ1ารณาอนุมรััตบิการแต่
งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ าและบริ
ัทย่อย และการก�
าสอบบั
ประจ�ดำปีณ2565
วาระที
ารณาอนุ
ิ งบแสดงฐานะทางการเงิ
าไรขาดทุ
น เบ็ ดบาท
เสร็เป็จนของบริ
ฯ สํ1,139,498,713
าหรับ ปี บาท โดยการ
วาระที
่ 7 พิ$ จ2ารณาอนุมพิัติกจารลดทุ
นจดทะเบีมยัตนของบริ
ษัทฯ จ�ำนวน 5,060,983 บาท นจากทุและงบกํ
นจดทะเบียนเดิ
ม 1,144,559,696
ทุนจดทะเบีษยัทนใหม่
ตัดหุ้นสามัญสิที่ยRนสุ
ังไม่ดจ�ำหน่
5,060,983
หุ้น มู2564
ลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ณายจ�วันำนวน
ที. 31ธั
นวาคม
ฯ ได้มเพิัตผยแพร่
มผูษา้ัทถฯไรเพื
ือข้หุอ ้ น4.อ(เรืเป็พร้่องทุนอทุนมเอกสารประกอบการประชุ
มไว้ยนบนเว็
ของบริ ษัทฯ ที.
วาระที
่ บริ
8 ษพิ$ัท
จ3ารณาอนุ
ิกจารแก้
ไขเพิห่มเตินัมงมหนัสืัตงอ
บริคญ
ณห์ประชุ
สนธิ
ของบริ
จดทะเบี
ยน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุ
นจดทะเบี
วาระที
ารณาอนุ
ิ กสือเชิ
ารงดจั
ด สรรกํ
น สํ า รองตามกฎหมาย
และการงดจ่
า ยเงิบนไซต์
ปั น ผล
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมสํัตาิการเพิ
ทุผลการดํ
นจดทะเบี
ษยัทฯนเชิ
จ�ำานวน
นจดทะเบียนเดิมม1,139,498,713
นจดทะเบีายปี
นใหม่2565
1,320,368,356
www.wowfactor.co.th
ด้ วบ่มยแล้
ว จึยงานของบริ
ขอเรี
ญ
้ ถปีือ2564
หุ้นเข้บาทาร่จากทุ
วมการประชุ
สามัญผู้ถบาท
ือหุเป็้ นนทุประจํ
ในวันบาท
จันโดยการ
ทร์ ท$ี
หรั
เนินงานสํ
หรัผูบ180,869,643
ญพิเพิจ่มารณาอนุ
ทุนจ�10.00
ำนวนไม่มเกิน.
หุงกรรมการแทนกรรมการที
1 บาท
บการออกและเสนอขายหุ
้นสามัญภายใต้
เพิ่มทุนให้พ
แก่ระราชกํ
ผู้ถือหุ้นเดิม า(Right
Offering)
25 เมษายน
2565
ในรูปอกตั
แบบการประชุ
.ออิเพืเล็่อ.ครองรั
กรบกํ
ทรอนิ
กส์ (e-AGM)
หนดว่
า ด้ วย
วาระทีออกหุ
$ 4 ้นสามัเวลา
ตัน ิก180,869,643
ารเลื
R ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้มหผุ่้นละานสื
าหนดออกตามวาระ
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที
$ 5 .ออิเล็พิกจารณาอนุ
ิการกํ2563
าหนดค่และกฎหมายอื
าตอบแทนกรรมการ
ประจํดาระบบลงทะเบี
ปี 2565
การประชุ
มผ่านสื
ทรอนิกส์มตั พ.ศ.
.นใดทีและคณะกรรมการชุ
.เกี.ยวข้ อง โดยบริษดัทย่อฯยจะเปิ
ยนเพื. อเข้ า
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จ�ำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม
พิ09.00
จารณาอนุ
มัติการแต่
งตังRมผูเป็
้ สอบบั
ร่วมประชุวาระที
มตังแต่
R ต่$ อ62เวลา
น. ของวั
นประชุ
นต้ นญไปชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และการกําหนดค่าสอบบัญชี
หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท
ประจําปี 2565
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ�ำนวนกรรมการบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่
วาระที
มัติการลดทุ
นจดทะเบีย. อนของบริ
ษัท.ฯมี สจํิาทนวน
จากทุ
ยน า ปี 2565
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ญ ผูน้ จดทะเบี
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วาระที
่ ทั13งR นีพิ$ จR 7บริ
ารณาเรื
ๆได้(ถ้ากมี)ํ า หนดวั

เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,139,498,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที.
(Record Date) ในวันเดิศุมก1,144,559,696
ร์ ท$ี 18 มีนาคมบาท
2565

ไม่ประชุ
จํามหน่
านวน
5,060,983 หุ้นมไว้มูบลนเว็ค่บาไซต์
ที.ตขราไว้
n บาท
บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสืยัอเชิงญ
ผู้ถือาหุยจํ
้น พร้
อมเอกสารประกอบการประชุ
องบริษหัทฯ้ ุนละ
ที่ www.wowfactor.co.th
ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม
8 ทในวัี. บพินริจัษจนารณาอนุ
มัติก2565
ารแก้
ไขเพิ
ง สือยบริดใด
นธิ
องบริ
ษัท ฯ ภายใต้
ข้ อ พ4มระราชก�
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. อำงทุ
ยมน)
สามัญผู้ถือหุ้นวาระที
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10.00 . มน.เติในรูมปหนั
แบบการประชุ
มคผ่าณห์
นสื่อๆอิสเล็เกี
กทรอนิ
กส์ บ(e-AGM)
หนดว่
ด้้ ถวยการประชุ
ผ่านสื่อาอิเล็ปีกทรอนิ
กส์
ในกรณี
ั ททฯี่ 25มีเมษายน
ก ารเปลี
. ยเวลานแปลงรายละเอี
. ยขวกั
การประชุ
สามั
ญนผูาจดทะเบี
ื อ หุ้ น ประจํ
2565
พ.ศ.
และกฎหมายอื่นใดที่เกีเพื
่ยก
วข้.อารแพร่
อให้
ง โดยบริ
ษรัทะบาดของโรคติ
ฯ อจะเปิ
วมประชุ
มตั้งแต่เวลา 2019
09.00 น.บริ
ของวัษนัทประชุ
เป็นต้นไปงให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของ
สอดคล้
งกัดบระบบลงทะเบี
การลดทุยนนเพื
ยสนโคโรนา
เนื.อ2563
งจากสถานการณ์
ดจดทะเบี
เชื่อเข้อR าร่ไวรั
ฯ มจะแจ้
พิจารณาอนุ
มตั ิการเพิ
ยนของบริษัทฯ จําโดยเร็
นวน 180,869,643
บาท จากทุนจดทะเบียน
ตลาดหลัวาระที
กทรัพ$ ย์9ฯ และเว็
บไซต์ของบริ
ษัท.มฯ ทุทีน. จดทะเบี
www.wowfactor.co.th
ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำ� หนดวัเดิ
นก�ำมหนดรายชื
่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเบาท
ข้าร่วมประชุ
ผู้ถือหุ้นประจ�ยำปีนใหม่
2565 (Record
Date) ในวันศุกบาท
ร์ที่ 18 โดยการออกหุ
มีนาคม 2565
1,139,498,713
เป็ นมสามั
ทุนญจดทะเบี
1,320,368,356
้ นสามัญ

เพิ.มทุนจํานวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น มูลค่าหุ้นที.ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เพื.อรองรับการออกและ

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ.มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Offering)
จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.wowfactor.co.th โดยเร็ว

วาระที$ 10 พิจารณาอนุมัติก ารแก้ ไขเพิ. มเติ มหนังสื อบริ ค ณห์ขอแสดงความนั
สนธิ ของบริ ษั ทฯบข้ถืออ x (เรื. องทุนจดทะเบี ย น)
เพื.อให้ สอดคล้ องกับการเพิ.มทุนจดทะเบียน
ขอแสดงความนับถือ
วาระที$ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ.มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering) จํานวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที.
ออกและเสนอขาย ที.ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท
(นางสาวเยาวโรจน์
กลิกลิ
่นมบุัตญ.น
วาระที$ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ.มจํานวนกรรมการบริ ษ(นางสาวเยาวโรจน์
ัทฯ และพิ
จารณาอนุ
ิก) ารเลื
บุญ)อกตังR กรรมการเข้ า
(รักษาการ)ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ใหม่
(รักษาการ)
วาระที$ 13 พิจารณาเรื. องอื.น ๆ (ถ้ ามี)
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

ที่ อร.2565/136-(AKR)/368
																
วันที่ 18 มีนาคม 2565
เรื่อง		 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565
เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณาน�ำมาในวันประชุม)
			 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี /รายงานประจําปี แบบ 56-1 One Report พร้อมงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
				 (รูปแบบ QR Code)
			 3. ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564
			 4. ประวัติกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกวาระ
			 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
			 6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจําปี 2565
			 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
			 8. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
			 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
			 10. หนังสือมอบฉันทะ
			 ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 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�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
			วัตถุประสงค์และเหตุผล
			 การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 ได้จดั ให้มขี นึ้ เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2564 โดยมีสำ� เนารายงานการประชุม ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
			ความเห็นของคณะกรรมการ
			 เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว
			การลงมติ
			 วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2.		 พิจารณาผลการด�ำเนินงานและอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีส�ำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
			 วัตถุประสงค์และเหตุผล
			 รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษทั ประจ�ำปี 2564 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการประจ�ำปี (แบบ 56-1 One Report)และงบการเงินของบริษทั ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code
ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

รายการ

ปี 2564

สินทรัพย์รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2563

2,076.49

1,529.53

2,071.76

หนี้สินรวม

795.40

466.49

790.56

1,522.14
459.47

รายได้รวม

1,425.57

1,503.49

1,425.50

1,498.41

ก�ำไรสุทธิ*

89.89

98.44

90.29

100.51

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

0.063

0.073

0.064

0.075

ก�ำไร(ขาดทุน) สะสม

49.68

(37.56)

50.49

(37.15)

หมายถึง *ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
			ความเห็นของคณะกรรมการ
			 เพือ่ ให้ทปี่ ระชุมรับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษทั ประจ�ำปี 2564 และพิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุน ส�ำหรับปี สิน้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี
			การลงมติ
			 วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3.		 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2564 เพื่อตั้งส�ำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
			วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 ก�ำหนดให้บริษทั ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนส�ำรองในจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี และบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลและส�ำรองตามกฎหมาย
ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำ� นาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำ� เนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
			 ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2564 ของบริษัท มีก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ�ำนวน 90,292,580 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2564 เป็นทุนส�ำรองของบริษัท จ�ำนวน 2,657,216 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้แก่
ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ�ำนวน 44,145,985.68 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดย
อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยจะจ่ายจากก�ำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
จ�ำนวน 16,186,861.42 บาท และจากก�ำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จ�ำนวน 27,959,124.26 บาท
			วันก�ำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล
			 ก�ำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และก�ำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ปี 2564 (ปีที่เสนอ)

ก�ำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)
ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม (บาท)
l ส�ำรองตามกฎหมาย
l ก�ำไรที่ยังไม่จัดสรร

ปี 2563
90,292,580

100,505,703

1,471,532,856

1,343,289,404

27,839,797
49,677,456

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

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)
เงินปันผลจ่าย (บาท)

0.03

-

44,145,985.68

-

48.89

-

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)

			ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้จัดสรรเงินก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2564 ตามงบเฉพาะกิจการ จ�ำนวน 90,292,580 บาท เป็นเงิน
ส�ำรองตามกฎหมาย จ�ำนวน 2,657,216 บาท และจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 44,145,985.68 บาท และก�ำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ
ในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และก�ำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
			การลงมติ
			 วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4.		 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระประจ�ำปี 2565
			วัตถุประสงค์และเหตุผล
			 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ก�ำหนดให้กรรมการจ�ำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ�ำปี ซึ่งมีกรรมการที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระในปี 2565 (วาระละ 3 ปี) จ�ำนวน 3 ท่าน จากจ�ำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน ได้แก่
			 1. นายวิชิต แย้มบุญเรือง ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการมาแล้ว 11 ปี
			 2. นายอรุณ ศรีจรูญ		
ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการมาแล้ว
3 ปี
			 3. นายดนุชา น้อยใจบุญ
ต�ำแหน่ง กรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการมาแล้ว 11 ปี
			 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทก�ำหนดผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
			 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำ� เนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทีจ่ ะเป็นประโยชน์สงู สุดแก่การด�ำเนินงานของบริษทั ประกอบกับคุณสมบัตคิ วามรูค้ วามสามารถ
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความช�ำนาญเฉพาะด้านที่จ�ำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ รวมถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยตนเองของกรรมการที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมา เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
			 ทั้งนี้ได้พิจารณาแล้วว่า นายวิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัทมาแล้ว 11 ปีต่อเนื่องกัน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์
ในด้านที่บริษัทต้องการ มีคุณสมบัติในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุนและมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทก�ำหนด โดยสามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำ� งานของทั้ง 3 ท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
			ความเห็นของคณะกรรมการ
			 คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย ได้มกี ารกลัน่ กรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ในครัง้ นีม้ คี ณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั จึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตัง้ กรรมการรายเดิม ซึง่ ออกจากต�ำแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ท่าน ประกอบด้วย
นายวิชิต แย้มบุญเรือง, นายดนุชา น้อยใจบุญ และนายอรุณ ศรีจรูญ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษทั อีกวาระหนึง่ โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ในครัง้ นี้ เป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 ไม่มีลักษณะต้องห้ามเลือกตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
			การลงมติ
			 วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะด�ำเนินการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
วาระที่ 5.		 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2565
			วัตถุประสงค์และเหตุผล
			 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ�ำปี 2565 โดยค�ำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
									
หน่วย : บาท
รายการ
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ปี 2565

ปี 2564

(ปีที่เสนอ)

วงเงินที่เสนอ

จ่ายจริง

6,000,000

6,000,000

3,366,000

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

-

5,000

-

ต�ำแหน่ง

9. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เป็นกรรมการบริษัท

-

			เงินโบนัสกรรมการ
			 เพือ่ เป็นการตอบแทนผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ บริษทั ก�ำหนดค่าตอบแทนทีเ่ ป็นเงินโบนัส ประจ�ำปี 2565 เป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ในอัตราเช่นเดียวกันกับปี 2564
ทั้งนี้ การจ่ายเงินโบนัสของกรรมการจะพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของบริษัท
			ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี
			ความเห็นของคณะกรรมการ
			 คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พจิ ารณากลัน่ กรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสม
ในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษทั ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทัง้ พิจารณาจากผลประกอบการ จึงเห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ
			การลงมติ
			 วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6.		 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2565
			วัตถุประสงค์และเหตุผล
			 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งก�ำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนด
จ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
			ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจ�ำปี 2565 (เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ปีที่ 4) เนือ่ งจากเป็น
ทีย่ อมรับและมีมาตรฐานในการท�ำงาน ความเชีย่ วชาญในการสอบบัญชี มีความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจของบริษทั และมีผลการปฏิบตั งิ านเป็นทีน่ า่ พอใจ นอกจากนีเ้ มือ่ พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน
และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้
			l รายชื่อผู้สอบบัญชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2565 ดังต่อไปนี้
รายชื่อผู้สอบบัญชี

เลขที่ผู้สอบบัญชี

จ�ำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท

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

(ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจําปี 2565 ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
			l ความสัมพันธ์กบั บริษทั ผูส้ อบบัญชีตามรายชือ่ ข้างต้น ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีสว่ นได้เสียกับบริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด และไม่เป็นผูส้ อบบัญชีรายเดิมทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีส่ อบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั มาแล้ว 5 รอบระยะเวลาบัญชีตดิ ต่อกัน จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
			l ค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2565 ก�ำหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจ�ำปี 2565 เป็นจ�ำนวนเงิน 1,465,000 บาท โดยมีขอ้ มูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่
ผ่านมา มีดังนี้
ปี 2565 (ปีที่เสนอ)

ปี 2564

ค่าสอบบัญชี (บาท)

รายการ

1,465,000

1,600,000

ค่าบริการอื่นๆ (บาท)

ไม่มี

ไม่มี

			ความเห็นของคณะกรรมการ
			 คณะกรรมการพิจารณาตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอมาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
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�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยก�ำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจ�ำนวน 1,465,000 บาท
			การลงมติ
			 วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7.		 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
			วัตถุประสงค์และเหตุผล
			 ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 ก�ำหนดไว้ว่า “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จ�ำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้น�ำ
ออกจ�ำหน่ายได้ เมือ่ ทีป่ ระชุมมีมติแล้ว ให้บริษทั ขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ทีท่ ปี่ ระชุมลงมติ” ปัจจุบนั บริษทั มีหนุ้ ทีย่ งั ไม่ได้นำ� ออกจ�ำหน่าย จ�ำนวน 543,401,250 หุน้ ซึง่ เป็นหุน้ คงเหลือ
จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (AKR-W1) ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้น
สามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำ� ออกจ�ำหน่ายดังกล่าว เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วของบริษัทสอดคล้องกัน โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
รายการ

ก่อนลดทุนจดทะเบียน

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)

หลังลดทุนจดทะเบียน

จ�ำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
l

หุ้นสามัญจดทะเบียน

2,014,934,106

(543,401,250)

1,471,532,856

l

หุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว

1,471,532,856

-

1,471,532,856

จ�ำนวนทุนของบริษัท (บาท)
l

ทุนจดทะเบียน

1,611,947,284.80

(434,721,000)

1,177,226,284.80

l

ทุนจดทะเบียนที่ออกและช�ำระแล้ว

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
			 คณะกรรมการบริษทั เห็นควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียน ทีย่ งั ไม่ได้นำ� ออกจ�ำหน่าย จ�ำนวน 543,401,250 หุน้ และอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว
			การลงมติ
			 วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8.		 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
			 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยจะเปิดให้ ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.
			 เพือ่ เป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทั ท่านใดท่าน
หนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ ดังมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และเพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) และหลักฐาน
ประกอบการมอบฉันทะมาตามที่อยู่ของบริษัท ดังนี้
			 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ำกัด (มหาชน) แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
			 เลขที่ 9/291 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามค�ำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
			 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
																
			

ขอแสดงความนับถือ

																
																

( นางสาวร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ )
กรรมการผู้จัดการ
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

ที่ 65/0169-900(PL)/005		
ที่ 65/0169-900(PL)/005

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน : ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั เหมาะสมและเป็นประโยชน์สงู สุดแก่การดำ�เนินงานของบริษทั และมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจำ�กัด และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ จึงเห็นชอบเสนอให้ คือ นายเสวก ศรีสุชาต นายพิสันต์ จินตนาภักดี และ พลโทสินชัย นุตสถิตย์ กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายเสวก ศรีสุชาต นายพิสันต์ จินตนาภักดี และ พลโทสินชัย นุตสถิตย์ กรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ กลับ
เข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพื่อประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ประวัติกรรมการบริษัท และให้นำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป
อนึ่ง พลโทสินชัย นุตสถิตย์ ยังคงเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ แม้ว่าดำ�รงตำ�แหน่งมา 19 ปี เนื่องจากยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยาม
และข้อกำ�หนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท โดยท่านเป็นผู้มีทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการและยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
อิสระได้เป็นอย่างดี ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ รวม 7 ท่าน ดังนี้
1. นายเสวก
ศรีสุชาต
ประธานกรรมการ
2. นายอำ�นวย
กาญจโนภาศ
รองประธานกรรมการ
3. นายพิสันต์
จินตนาภักดี
กรรมการ
4. นางชุติมา
อยู่สาธร
กรรมการ
5. ดร.สิงห์ชัย
อรุณวุฒิพงศ์
กรรมการอิสระ
6. พลโทสินชัย
นุตสถิตย์
กรรมการอิสระ
7. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการอิสระ
ทั้งนี้กรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายเสวก ศรีสุชาต นายอำ�นวย กาญจโนภาศ นายพิสันต์ จินตนาภักดี โดยกำ�หนดให้กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
ผูกพันบริษัท 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท
สำ�หรับขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�ปี (ในรูปแบบ One Report) ปี 2564 หัวข้อ
7 โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ และข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

			
วันที่ 8 มีนาคม 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
งสือเชิญประชุ
2565 )
บริษหนั
ัท เพาเวอร์
ไลน์มสามั
เอ็นญจิผูเนี้ถือยหุริ้น่ง จประจำ
ากัด�ปี(มหาชน

วันที่ 8 มีนาคม 2565

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

่อง มสามัขอเชิ
ญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
เรื่อง
ขอเชิญเรืประชุ
ญผู้ถือญหุประชุ
้น ประจำมสามั
�ปี 2565
เรียน
ท่านผูเรี้ถือยหุน้น ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564
ส่ ่ งมาด้
วย 1.ษัท สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
2.สิ่งทีประวั
ติกรรมการบริ
ประวัสตระของบริ
ิกรรมการบริ
3. นิยามและคุณสมบัต2.ิกรรมการอิ
ษัท ษทั
4. แผนที่สถานที่จัดประชุ
หุ้น
3. มผูนิ้ถยือามและคุ
ณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษทั
5. หนังสือมอบฉันทะ
4. แผนที่สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้
6. รายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอำ�นาจ
5.ยน หนั
สื อมอบฉั
7. คำ�ชี้แจง การลงทะเบี
วิธีกงารมอบอำ
�นาจนทะ
การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกั
ผู้ถอือมประวั
หุ้น ติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอานาจ
6.บการประชุ
รายชื่อมพร้
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
7. คาชี้แจง การลงทะเบียน วิธีการมอบอานาจ การแสดงเอกสารเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำ�ประปี 2564 (แบบรูปเล่ม)
8.
อบังคับที่เกี่ยวข้มอสามั
งกัญบผูการประชุ
มผู�ปีถ้ ือ2565
หุน้
11. แบบฟอร์มคำ�ถามล่วงหน้ข้าตามวาระการประชุ
้ถือหุ้น ประจำ

9. ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุม
ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เพาเวอร์
ไลน์ เอ็นจิเมนีขอรั
ยริ่ง บจำ�รายงานประจ
กัด (มหาชน) (“บริ
ษัท”) ได้
มีมติ(แบบรู
ให้เรียกประชุ
10. แบบฟอร์
าประปี
2564
ปเล่มม)สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 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
มคาถามล่
มสามั
ญผูถ้ ืองหุต่อน้ ไปนี
ประจ
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒ11.
นา กรุแบบฟอร์
งเทพมหานคร
10260วงหน้
เพื่อพิาจตามวาระการประชุ
ารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบี
ยบวาระดั
้ าปี 2565

พิจารณารับรองรายงานการประชุ
มสามัญผู้ถบริ
ือหุษ้นทั ประจำ
�ปี 2564
ด้วยคณะกรรมการ
เพาเวอร์
ไลน์เมื่อเอ็วันนทีจิ่ เนี30ยริเมษายน
(มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้มีมติให้เรี ยกประชุม
่ ง จากัด2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2564 ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 และได้จดั ทำ�รายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์
สามั
ญ
ผู
ถ
้
ื
อ
หุ
น
้
ประจ
าปี
2565
ในวั
น
ศุ
ก
ร์
ท
่
ี
29
เมษายน
2565
เริ
่
ม
ประชุ
น. และเปิ
ลงทะเบียนเวลาม ปรากฏตามเอกสาร
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกำ�หนด และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษทั ฯ มไว้เวลา
เป็นทีเ่ 14.00
รียบร้อยแล้
ว โดยมีดให้
ส�ำ เนารายงานการประชุ
แนบ 1
12.00 น. เป็ นต้ นไป ณ ห้ องประชุม Chambray Grand Ballroom ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุ ขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 2089
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ได้บันทึกถูกต้องตามความ
ถนนสุ ขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
เป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป
ดังต่อ: ไปนี
การลงมติ
วาระนี้ ้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำ�ปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำ�หนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน : ได้พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำ�ปี 2565 โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรจ่ายในอัตราเดิม รายละเอียดสรุปตามตาราง ดังนี้
วาระที่ 6

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

วาระที่ 1

รับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษทั ได้จดั ทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมาและข้อมูลทีส่ �ำ คัญ ซึง่ เกิดขึน้ ในรอบปี 2564 ปรากฏตามรายงานประจำ�ปี 2564 บน Website
ตถุประสงค์
ผล : บริ ษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 ซึ่ งจัดขึ้ นเมื่อวันศุกร์ ที่ 30
ของบริษัท หรือดูข้อมูลผ่าน QR วัCode
หรือ URLและเหตุ
: https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PLE&date=190426
ความเห็
นคณะกรรมการ
: เห็นควรรายงานผลการดำ
�เนินงานและข้
อมูตลทีลาดหลั
่ส�ำ คัญ กซึ่งทรั
เกิดพขึย์้นแในรอบปี
2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบชย์ภายใน
เมษายน
2564 และได้
จดั ทารายงานการประชุ
มส่งให้
ห่ งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ
การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

1.

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
กำ�ไร(ขาดทุน) สำ�หรับปี
กำ�ไรต่อหุ้น (ขาดทุน)

งบการเงินรวม
2564
2563 (ปรับปรุงใหม่)
13,600,863,521.06
11,934,474,561.34
10,852,477,407.02
9,352,627,811.89
2,748,386,114.04
2,581,846,749.45
7,633,636,938.69
8,772,993,511.44
155,713,018.04
(437,234,765.85)
0.11
(0.32)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2564
2563 (ปรับปรุงใหม่)
13,824,373,982.61
12,125,514,913.69
11,185,562,983.26
9,681,713,333.65
2,638,810,999.35
2,443,801,580.04
7,657,992,264.06
8,764,092,928.13
181,056,772.91
(458,297,804.61)
0.13
(0.34)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด ซึ่งกำ�หนดให้บริษัทต้องจัดทำ�งบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว และนำ�เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ปรากฏตามรายงานประจำ�ปี 2564 บน Website ของบริษัท หรือดูข้อมูลผ่าน QR Code หรือ URL : https://www.
set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PLE&date=190426
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำ�รายงานทางบัญชี และการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
เพียงพอ ที่ทำ�ให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำ�เนินงานของบริษัท อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำ�หนด รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ส�ำ หรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงิน ประจำ�ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความเห็นคณะกรรมการ : งบการเงินของบริษัทสำ�หรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำ�กัด รวมถึงได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำ�ปี 2564 ตามที่เสนอ และให้
นำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2564 (จ่ายจากกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร)
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำ�หนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำ�ไรเท่านั้น
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของกำ�ไรสุทธิที่หักภาษีและสำ�รองตามกฎหมายแล้วจากงบการเงินเฉพาะบริษัท
จากผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบ ปี 2564 ที่ผ่านมาบริษัทมีผลกำ�ไรจากผลการดำ�เนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จำ�นวน 181,056,772.91 บาท มีกำ�ไรสะสม
ปี 2564 (กำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร) จำ�นวน 26,034,155.69 บาท ทำ�ให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ โดยจ่ายจากกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ดัง
นั้น บริษัทจึงขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.019 บาท (หนึ่งจุดเก้าสตางค์) เป็นเงิน 25,874,541.18 บาท (คิดเป็นร้อยละ 14.29% ของกำ�ไร
สุทธิ) จากกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
โดยกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (RD) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
วาระที่ 4

2.

1.
2.
3.

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
3.1 สำ�รองตามกฎหมาย
3.2 กำ�ไรที่ยังไม่ได้จัดสรร

4.
5.
6.

เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น
เงินปันผลจ่าย
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ

ปี 2564
181,056,772.91 บาท
1,361,817,957 หุ้น

ปี 2563 (ปรับปรุงใหม่)
(458,297,804.61) บาท
1,361,817,957 หุ้น

ปี 2562
191,048,567 บาท
1,361,817,957 หุ้น

29,000,000 บาท

27,600,000 บาท

27,600,000 บาท

26,034,155.69 บาท
0.019 บาท
25,874,541.18 บาท
14.29% ของกำ�ไรสุทธิ

(167,575,263.62) บาท
0.00 บาท
0.00 บาท
0.0% ของกำ�ไรสุทธิ

322,549,065 บาท
0.07 บาท
95,327,256.99 บาท
50% ของกำ�ไรสุทธิ

ความเห็นคณะกรรมการ : จากผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบ ปี 2564 ที่ผ่านมาบริษัทมีผลกำ�ไรจากผลการดำ�เนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จำ�นวน
181,056,772.91 บาท มีก�ำ ไรสะสมปี 2564 (กำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร) จำ�นวน 26,034,155.69 บาท ทำ�ให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ โดย
จ่ายจากกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนั้น บริษัทจึงขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.019 บาท (หนึ่งจุดเก้าสตางค์) เป็นเงิน 25,874,541.18
บาท (คิดเป็นร้อยละ 14.29% ของกำ�ไรสุทธิ) จากกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร โดยกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (RD) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำ�หนดจ่าย
เงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 และให้น�ำ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ซึง่ กำ�หนดว่าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตำ�แหน่ง
อย่างน้อยจำ�นวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้อง
ออกจากตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกำ�หนดวาระ ดังนี้
1. นายเสวก
ศรีสุชาต
ประธานกรรมการ
2. นายพิสันต์ จินตนาภักดี
กรรมการ
3. พลโทสินชัย นุตสถิตย์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สำ�หรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2565 เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ เี กีย่ วกับการดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้ท�ำ การประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและในเว็บไซด์ของบริษัท ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ
เสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ยังไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดสรรเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมเข้ามายังบริษัท
วาระที่ 5

เปลี่ยนแปลง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

อัตราเดิม

40,000 บาท/คน/ครั้ง

40,000 บาท/คน/ครั้ง

อัตราเดิม

500,000 บาท/คน/ปี
450,000 บาท/คน/ปี

500,000 บาท/คน/ปี
450,000 บาท/คน/ปี

อัตราเดิม
อัตราเดิม

ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กำ�หนดจ่ายเป็นรายปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรอนุมตั กิ �ำ หนดค่าตอบแทนกรรมการ สำ�หรับปี 2565 ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเสนอ
และให้น�ำ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 90
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทน ประจำ�ปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำ�หนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนด
จำ�นวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี นอกจากนีต้ ามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนได้ก�ำ หนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีรายเดิม
ปฏิบัติ หน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำ�นักงานสอบบัญชี
เดียวกับผูส้ อบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษทั จะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายทีพ่ น้ จากการปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ากการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีได้เมือ่ พ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบญ
ั ชี นับ
แต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากหลักการ และเหตุผลตามที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) และคณะ
กรรมการบริหาร (EXCOM) เสนอมา รวมถึงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูส้ อบบัญชีรายเดิม และพิจารณาว่าบริษทั ได้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
ตลาดทุนฯ พร้อมทั้งเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทว่าใกล้เคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นจึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท พี
เคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำ�กัด และกำ�หนดค่าตอบแทน ประจำ�ปี 2565 ตามที่ CFO และ EXCOM เสนอ โดยให้นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็น
ชอบ และให้นำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำ�กัด
เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำ�ปี 2565 นับเป็นปีที่ 1 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
- นายปิตินันท์
ลีลาเมธวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11133
หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นายกวิณภพ
ปรีดี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9680
หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นายณัฐพล
ศรีจักรโคตร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12038
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
วาระที่ 7

โดยกำ�หนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท�ำ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำ�กัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำ�นักงาน ทำ�หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ มอบอำ�นาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำ�กัดได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำ�นักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า รวม 4 แห่ง สำ�หรับปี 2565 ด้วย
โดยกำ�หนดค่าสอบบัญชี ประจำ�ปี 2565 เป็นดังนี้
หน่วย : บาท

รายการค่าตรวจสอบ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดการจ่ายปันผล
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
จำ�นวนหุ้น

ปี 2564

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท กำ�หนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง
เฉพาะครั้งที่มาประชุม
- ประธาน, กรรมการบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- กรรมการอิสระ

วาระที่ 2

ระยะเวลาที่ กฎหมายกาหนด และเผยแพร่ ในเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ไว้เป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้ว โดยมีสาเนารายงานการ
ประชุมมัติงปรากฏตามเอกสารแนบ
บการเงิน ประจำ�ปี 2564 สิ้น1สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานผู้สอบบัญชี
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ
วัตถุประสงค์และเหตุความเห็
ผล : สรุนปคณะกรรมการ
ผลการดำ�เนินงานของบริ
ษัทในรอบปีบัญชีนสว่ิ้นาสุรายงานการประชุ
ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
ซึ่งแสดงฐานะการเงิ
�เนินงานของ
: คณะกรรมการเห็
มสามั
ญผูทีถ้ ่ผือ่านมา
หุ ้น ประจ
าปี 2564 ซึน่ และผลการดำ
งจัด
บริษัท ปี 2564 โดยสรุ
ป ่ อดัวังนีน้ ศุ กร์ ที่ 30 เมษายน 2564 ได้บ ันทึ กถูกต้องตามความเป็ นจริ ง จึ งเห็ นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ขึ้นเมื
(หน่วย : บาท)
พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป

ปี 2565 (ปีที่เสนอ)

องค์ประกอบค่าตอบแทน

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำ�ปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมราย
ไตรมาส (4 ไตรมาส)

ปี 2565
(ปีที่เสนอ)
1,780,000.00

ปี 2564
1,870,000.00

เปลี่ยนแปลง (ลดลง)
จำ�นวนเงิน

ร้อยละ

(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%)

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำ�ปี
และค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส (4ไตรมาส) ของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

520,000.00
(4 บริษัท)

585,000.00
(5 บริษัท)

(65,000.00)

(11.11%)

โดยให้นำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 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 นุตสถิตย์ ท่านใด
ท่านหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบประวัติมาเพื่อพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่านกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ
(พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายัง แผนกเลขานุการบริษัท ชั้น 6 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 02-332-0345 ต่อ 1221, 1127 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

( นายเสวก ศรีสุชาต )
ประธานกรรมการ
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565
1.

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ตำ�แหน่ง

ที่ CHOW.001/2565
วันที่ 8 เมษายน 2565
เรื่อง		
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565
เรียน		ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายงานประจำ�ปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัท
สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งใหม่
ข้อมูลและประสบการณ์การทำ�งานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำ�ปี 2565
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
คำ�บอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำ�หรับการประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 บริษัทได้จัดทำ�รายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมาย
กำ�หนด โดยมีสำ�เนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว
การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2564 ปรากฎอยู่ในรายงานประจำ�ปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2564 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่างๆ ในรายงานประจำ�ปี 2564
ของคณะกรรมการบริษัท
การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้รวม
ขาดทุนสำ�หรับปี
ขาดทุนต่อหุ้น

วาระที่ 7

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
2564
2563
2,271.09
2,400.35
1,973.84
2,057.94
64.40
14.91
(45.15)
(169.71)
(0.040)
(0.149)

15,000
10,000

-

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

15,000
10,000

-

ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

15,000
10,000

-

2.

สิทธิประโยชน์อื่นๆ
- การประกันภัยความรับผิดชอบสำ�หรับกรรมการและผู้บริหาร ทุนประกันภัยวงเงิน 100,000,000 บาท และการประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ทุนประกันภัยวงเงิน
2,000,000 บาท ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยทั้งสองรูปแบบรวมกันไม่เกิน 400,000 บาท

3.

โบนัส ค่าประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอืน่ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผูจ้ ดั สรร และเมือ่ รวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแล้ว
กำ�หนดให้มีจ�ำ นวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน กลต.

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

ค่าสอบบัญชีของบริษัท
- ค่าสอบบัญชีประจำ�ปี (Audit Fee)
- ค่าสอบทานงบการเงิน
- (3 ไตรมาสๆ ละ 100,000 บาท)
- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
1. บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
- ค่าสอบบัญชีประจำ�ปี (Audit Fee)
2. บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำ�กัด
- ค่าสอบบัญชีประจำ�ปี (Audit Fee)
3. บริษัท ไทย โซล่า รูปท๊อป ซีพี จำ�กัด
- ค่าสอบบัญชีประจำ�ปี (Audit Fee)
4. บริษัท เชาว์ ไชนิง เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
- ค่าสอบบัญชีประจำ�ปี (Audit Fee)
5. บริษัท เอส.อาร์.จี.เอ. จำ�กัด
- ค่าสอบบัญชีประจำ�ปี (Audit Fee)
6. บริษัท เอส.อาร์.โอ.เอ. จำ�กัด
- ค่าสอบบัญชีประจำ�ปี (Audit Fee)
7. บริษัท เชาว์ แอนด์ ฮาโก้ โซลาร์
- ค่าสอบบัญชีประจำ�ปี (Audit Fee)
8. บริษัท เชาว์ แอนด์ ซีเคอี รีนิวเอเบิ้ล จำ�กัด
- ค่าสอบบัญชีประจำ�ปี (Audit Fee)
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติการงดจัดสรรเงินทุนสำ�รองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำ�หรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสำ�หรับผลการดำ�เนินงานในปี 2564 เป็นเงินจำ�นวน 66.61 ล้านบาท
การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกตามวาระ ประจำ�ปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 21 กำ�หนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ก็ได้”
ในปี 2565 กรรมการที่ครบกำ�หนดออกตามวาระ จำ�นวน 3 ท่าน ที่ดำ�รงตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1 นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

1,200,000 บาท

1,320,000 บาท

(120,000) บาท

300,000 บาท

480,000 บาท

(180,000) บาท

1,500,000 บาท

1,800,000 บาท

(300,000) บาท

900,000 บาท

1,500,000 บาท

(600,000) บาท

300,000 บาท

250,000 บาท

50,000 บาท

250,000 บาท

250,000 บาท

-

100,000 บาท

170,000 บาท

70,000 บาท

300,000 บาท

250,000 บาท

50,000 บาท

150,000 บาท

70,000 บาท

80,000 บาท

100,000 บาท

250,000 บาท

150,000 บาท

100,000 บาท
2,200,000 บาท
3,700,000 บาท

100,000 บาท
2,840,000 บาท
4,640,000 บาท

640,000 บาท
940,000 บาท

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ในกรณีทที่ า่ นผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองกรุณาถือบัตรประจำ�ตัวประชาชนมาแสดง โดยบริษทั จะเปิดให้ลงทะเบียนเพือ่ เข้าประชุมตัง้ แต่เวลา 12.00 น. ส่วนผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์
ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. พร้อมแนบเอกสารหรือ
หลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำ�มามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทขอแนะนำ�ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-ลายเซ็น(ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์)
ประธานกรรมการ

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำ�นวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้ง
กรรมการหนึ่ง (1) คน โดยผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดของตน เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำ�ปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำ�หนดให้มกี ารทบทวนทุกปี ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นระดับ
ที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำ�หรับปี 2565 ได้ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเดิม ภายในกรอบวงเงิน
เดิมไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี รายละเอียด ดังนี้

ปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730 หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 และกำ�หนดค่าตอบแทน
ประจำ�ปี 2565 จำ�นวนไม่เกิน 1,500,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว
การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.
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ปี 2565
(ปีที่เสนอ)

ค่าสอบบัญชีบัญชีปี 2565 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นระหว่างปี ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต้องอนุมัติค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของ
บริษัทย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยข้างต้น เป็นเพียงการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

กรรมการ
ประธานกรรมการตรบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอนแทน
กรรมากรกำ�กับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
ตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นเกีย่ วกับการดำ�เนินงานของบริษทั อย่างเป็นอิสระและปฏิบตั หิ น้าที่ โดยยึดมัน่ ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

จำ�นวนปีที่สอบบัญชีใน
รอบ 5 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียด

ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งบริษัทในเดือนธันวาคม 2557 – ปัจจุบัน บริษัทไม่เคยมีเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก กลัน่ กรอง
คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษทั โดยรวม จึงสมควรได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ต่อไป ทัง้ นี้ กรรมการทีจ่ ะต้อง
จากตำ�แหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่

โดยมีรายละเอียค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำ�หรับบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

เนื่องด้วยงบการเงินสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฎว่าบริษัทไม่มีผลกำ�ไรประจำ�ปีในงบกำ�ไรขาดทุน
เฉพาะกิจการของบริษัท จึงทำ�ให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำ�ปีให้กับผู้ถือหุ้นได้

กรรมการอิสระ

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2565 และกำ�หนดค่าตอบแทน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. กำ�หนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนของบริษทั ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2565

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยด้วย

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทดำ�เนินธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำ�คัญเป็นของตนเอง (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือ เงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงขึ้นอยู่กับผลการดำ�เนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทเป็นหลัก และอยู่ภายใต้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องของประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปลงทุน นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ การจ่ายเงินปันผลกลับมาให้แก่บริษัทจะมีต้นทุน เช่น ภาษีหัก
ณ ที่จ่าย (withholding tax) และอาจมีผลกำ�ไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

3 ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์

ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำ�การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้ง มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มี
ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2565. โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการสำ�รองตามกฎหมาย ประจำ�ปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. กำ�หนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

2 นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

-

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำ�รองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตาม
ที่บริษัทกำ�หนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน แผนการลงทุน ความจำ�เป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

วาระที่ 5

15,000
10,000

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนของบริษัท สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว
การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำ�ปี 2565 ในอัตราเท่าเดิมวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี
ซึ่งคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว
การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนของบริษัท สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนของบริษทั สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรวมทัง้ ผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั แล้ว ดังปรากฎรายละเอียดในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. โดยสรุปสาระสำ�คัญเปรียบเทียบกับปีทผี่ า่ นมา ดังนี้
งบการเงินรวม (ล้านบาท)
2564
2563
8,238.62
8,658.76
7,536.08
7,890.69
168.00
70.91
(66.61)
(169.71)
(0.058)
(0.149)

30,000
20,000

ทั้งนี้ ในปี 2564 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้นสามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำ�ปี 2564

วาระที่ 1

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือน* (บาท/เดือน)

20,000
15,000

* สำ�หรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการจะมีผลบังคับใช้ภายหลังการนำ�หุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน) หรือ (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 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 3

เบี้ยประชุมต่อการประชุม (บาท/ครั้ง)

ประธานกรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็นพนักงานหรือผู้บริหาร

-ลายเซ็น
(นายอนาวิล จิรธรรมศิริ)
ประธานกรรมการบริหาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำ�นักเลขานุการบริษัท : โทร. 02 033 0910-11 ต่อ 109, 110 EMAIL: info@chowenergy.co.th
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

ที่ พม.กปง. 009/2565

ที่ พม.กปง. 009/2565

บริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 45 กำ�หนดให้บริษทั ฯ ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้
วันที่ 25 มีนาคมจะมี
2565
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565
จ�ำ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำ�ไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหัก
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ภาษี และเงินสำ�รองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำ�หนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
1. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำ�เป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ยน (ประกอบการพิ
ท่ านผู้ถอื จหุารณาระเบี
้ น บริ ษยทั บวาระที
พริม่ 2า ระเบี
มารียนบวาระที
จากั่ ด3 และ
(มหาชน)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One เรี
Report)
ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิจากผลการดำ�เนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำ�นวน 1,164,001,358 บาท จึงเสนอให้จัดสรร
ระเบียบวาระที่ 6)
เงินกำ�ไรสุทธิจากผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2564 จำ�นวน 38,600,000 บาท เป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย โดยภายหลัง
่ ส่งมาด้
ย (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีสิ่พ่ ง้นทีจากตำ
�แหน่งวตามวาระ
การจัดสรรดังกล่าวแล้ว จะทำ�ให้บริษัทฯ มีทุนสำ�รองตามกฎหมายจำ�นวนทั้งสิ้น 250,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุน
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำ�งานของผู้สอบบัญชี สำ�หรับปี 2565 (ประกอบการพิ
จ
ารณาระเบี
ยบวาระที่ 7)มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ซึ่งประชุมจดทะเบี
ซึ่งครบถ้
วนตามที่ก2564
ฎหมายกำ(ประกอบการ
�หนดแล้ว
1. สาเนารายงานการประชุ
เมื่อวันยทีน่ 23
เมษายน
5. คำ�ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
และเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 650,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
่ 1) ยงลงคะแนน
6. คำ�ชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มพิีสจิทารณาระเบี
ธิลงทะเบียนเข้ยาร่บวาระที
วมประชุมและออกเสี
55.84 ของกำ�ไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล
(ประกอบการพิ
ารณา2564 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำ�นวน 200,000,000
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ2.้น แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1
ระหว่One
างกาลให้Report)
แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้
วเมื่อวันที่ 9 ธันจวาคม
8. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บาท
ดั
ง
นั
้
น
บริ
ษ
ั
ท
ฯ
คงเหลื
อ
จ่
า
ยเงิ
น
ปั
น
ผลจากผลการดำ
�เนินงานของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ
ระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวาระที่ 3 และระเบียบวาระที่ 6)
9. วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำ�หรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565
0.18 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำ�ไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ทั้งจำ�นวน คิดเป็นเงินปันผลจ่ายใน
3. ข้ อมูล ของบุค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เพื่ อเลื อกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ พ้ นจากตาแหน่ ง ตามวาระ
10. วิธีใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำ�หรับดาวน์โหลดเอกสาร
ครั้งนี้จำ�นวน 450,000,000 บาท
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
11. หนังสือมอบฉันทะ
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้
12. แบบแจ้งการประชุม
รายการจารณาระเบียบ
ปี 2564
ปี 2563
4. ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2565 (ประกอบการพิ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งวาระที
ที่ 2/2565่ 7)ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติ
ก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
1,164,001,358
1,122,504,365
ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
จัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมาย (บาท)
38,600,000
56,200,000
5. 2563
คาชีและประกาศที
้แจงเกี่ยวกัเ่ บกีย่ วิวข้ธีกองารและขั
นตอนการเข้
้
าร่วมมประชุ
กส์ (E-Meeting)
โดยถ่ายทอดสดจากห้
องประชุ
ศรีนคร มผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ
เพียงวิธเี ดียวเท่านัน้ ตามพระราชกำ�หนดว่าด้วยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)
2,5000,000,000
2,5000,000,000
6. เขตบางนา
คาชี ้แจงเกี
วกับเอกสารและหลั
ฐานแสดงความเป็
่มีสอิทหุธิ้นล) งทะเบียนเข้ าร่ วม
ชั้น 2 อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
กรุง่ยเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาเรื่อกงต่
าง ๆ ตามระเบียบ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รเงิับนมอบฉั
ปันผลต่อนหุทะที
้น (บาทต่
0.26
0.25
วาระการประชุม ดังนี้
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)
650,000,000
625,000,000
55.84
55.68
7. ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผูสัด้ ถส่ือวนการจ่
หุ้น ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
8.ญผูข้้ถอือหุบั้นงคัประจำ
บบริ�ปีษัท2564
เฉพาะที
บการประชุ
ผู้ถือหุจัด้ น
		
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามั
เมื่อวัน่เทีกี่ ่ย23วกัเมษายน
2564 มและได้
		
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2565 เพือ่ พิจารณา
ทำ�รายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงจัด9.
ส่งสำ�เนาให้
แ
ก่
ต
ลาดหลั
ก
ทรั
พ
ย์
แ
ห่
ง
ประเทศไทย
ภายใน
14
วั
นนับบแต่
วิธีปฏิบตั ิในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลสาหรั
การประชุมสามัญผู้ถอนุือมหุัต้ นิการจัประจ
ดสรรเงิาปีนกำ2565
�ไรสุทธิจากผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2564 จำ�นวน 38,600,000 บาท เป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย และ
วันประชุมตามที่กฎเกณฑ์ก�ำ หนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็
ที่ www.primamarine.co.th
เพื่อให้โผหลดเอกสาร
ู้ถือหุ้นได้
10.บไซต์
วิธีใขช้องบริ
รหัสษัทคิฯวอาร์
(QR Code) สาหรับดาวน์
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 650,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.84 ของกำ�ไรสุทธิ
รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทะ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
ประจำ�ปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งได้11.
จัดส่งหนั
ให้แงก่สืผู้ถอือมอบฉั
หุ้นทุกท่นานพร้
ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำ�นวน 200,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือ
12. แบบแจ้
งการประชุมมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2564 ซึง่ ประชุม
		
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้
วเห็นว่ารายงานการประชุ
จ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ประจำ�ปี 2564 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ อีกในอัตราหุน้ ละ 0.18 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำ�ไรสุทธิสว่ น
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด จึง
ที่ไม่ษได้ัทรฯ”)
ับการส่ครั
งเสริง้ ทีมการลงทุ
น (NON-BOI)
้งจำ�่อนวน
ยที่ปบระชุ
มคณะกรรมการบริ
มา�ปีมารี
น จซึ่งากัด (มหาชน) (“บริ
่ 2/2565
ซึ่งประชุมทัเมื
วันทีคิด่ เป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้จำ�นวน 450,000,000 บาท
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565 เพื่อพิด้จวารณารั
รองรายงานการประชุ
มสามัญผูษ้ถือัทหุ้นพริประจำ
2564
ทั้งนี้ ให้กำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำ�ปี 2564 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 และ
24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
กำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะ
		
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู
ือหุ้นในรู
ซึ่งมาประชุ
มและออกเสียงลงคะแนน
14.00้ถน.
ปแบบการประชุ
มผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้
เพีรับยการอนุ
งวิธีเมดีัตยิจากที
วเท่่ปาระชุนัมน้ สามัตามพระราชก
ญผู้ถือหุ้น ประจำาหนด
�ปี 2565
		
การลงมติ
:
วาระนี
ต
้
อ
้
งผ่
า
นมติ
อ
ิด้วยคะแนนเสี
งข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ว่าด้ วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้ อง โดยถ่ายทอดสดจากห้นุอมัตงประชุ
มศรี นยคร
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2564
ชัน้ ษ2ัทฯอาคารวาริ
เลขทีท่ 88
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร เพื่อ
		
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริ
ข้อ 36 ที่กชำ�หนดให้
่ีประชุซอยบางนา-ตราด
มสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี30
พิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ ประจำ�ปี 2565
รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทพิฯจารณาเรื
ในรอบปีท่ี่ผอ่างต่
นมาางดัๆงนัตามระเบี
้น บริษัทฯ ยจึบวาระการประชุ
งได้สรุปผลการดำ�เนินมงานและ
ดังนี ้
		
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และข้อบังคับ
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำ คัญในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/
ของบริษัทฯ ข้อ 17 กำ�หนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งจำ�นวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา
รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบ
ถ้าจำ�นวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่
แจ้งการประชุม) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำ�แหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำ�แหน่งอีกได้
		
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565
ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำ�นวนทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 มี
เพื่อรับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2564
กรรมการที่ต้องพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระจำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่
		
การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสีหนั
ยงลงคะแนน
งสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
หน้ าที่ 1
รายชื่อกรรมการ
ต�ำแหน่ง
1. นายสุรพล มีเสถียร
กรรมการ
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
กรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
3.
นางสาวนี
ร
ชา
ปานบุ
ญ
ห้
อ
ม
กรรมการ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 39 กำ�หนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำ�งบดุลและบัญชีกำ�ไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบ
วันที่ 25 มีนาคม 2565

ปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำ�ปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบงบดุลและบัญชีก�ำ ไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้จัดทำ�งบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนสิ่งที่ส่งมาด้วย
12 แบบแจ้งการประชุม) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยสามารถสรุปสาระสำ�คัญของงบการ
เงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายการ
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
ก�ำไรสุทธิ
1,526.54
1,701.65
1,164.00
1,122.50
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.56
0.61
0.47
0.45

		
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำ�ปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5155 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด แล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
		
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่
รองรับทั่วไป รวมถึงได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
		
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่าง
วันที่ 11 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
		
ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน : คณะกรรมการสรรหา กำ�หนด
ค่าตอบแทน กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ไม่รวมกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย ได้พจิ ารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่
สมควรได้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งตามวาระ โดยคำ�นึงถึงสัดส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ  รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่
ทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็นผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นชอบเพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2565 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ
ที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ ประจำ�ปี 2565 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
รายชื่อกรรมการ
ต�ำแหน่ง
1. นายสุรพล มีเสถียร
กรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
กรรมการ
3. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
กรรมการ
		
ข้อมูลของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ เลือกตัง้ เป็นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
		
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ไม่รวมกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียได้พจิ ารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระจำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุรพล มีเสถียร
(2) นายสุรศักดิ์ ใจเย็น และ (3) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน กำ�กับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
		
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำ�ปี 2564
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำ�ปี 2565
		
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
		
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำ�หนด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำ�หนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำ�ไร และหากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุน
ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้บังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22
สะสมอยู่ ห้ามมิให้จา่ ยเงินปันผล ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ
กำ�หนดให้กรรมการบริษทั มีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทั ฯ ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บำ�เหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
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่ พม.กปง.
ตอบแทนอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วทียคะแนนเสี
ยงไม่009/2565
น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของ
และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565 พิจารณาอนุมัติกำ�หนด
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำ�นวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำ�หนดไว้เป็น
ค่าสอบบัญชี ประจำ�ปี 2565 เป็นเงินจำ�นวน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำ�นวนเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี
คราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิ วันที่ 25 มีนาคมที2565
่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ค่าบริการที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-Audit fee) และ
ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำ�เป็นตามที่จ่ายจริง
ขอเชิ
ญประชุฒมนาอย่
สามัางยัญ่งผูยืน้ ถือ: หุคณะกรรมการสรรหา
้ น ประจาปี 2565
		
ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน กำ�กัเรื
บดู่ อแงลกิจการที
่ดี และการพั
โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้
กำ�หนดค่าตอบแทน กำ�กับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้พิจารณาทบทวนและกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ
		
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
ท่ านผู้ถอื ผลประกอบการของบริ
หุ้น บริ ษทั พริมษาัทมารี
น จากั
กรรมการชุดย่อย ประจำ�ปี 2565 โดยคำ�นึงถึงความสอดคล้เรี
องกัยบนจำ�นวนกรรมการ
ฯ ขนาดธุ
รกิจ ดหน้(มหาชน)
าที่
ปี 2565 (ปีที่เสนอ) (บาท)
เปรียบเทียบกับปี 2564 (บาท)
เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (บาท)
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัท
2,300,000
2,300,000
สิ่งที่สย่ งวกัมาด้
ชั้นนำ�ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดี
น เห็วนยสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565 พิจารณาอนุมัติกำ�หนดค่
ษัทและกรรมการชุ
ัทฯ ประจำ
		
1. สาตอบแทนกรรมการบริ
าเนารายงานการประชุ
มสามัญดย่ผูอ้ ถยของบริ
ือหุ้น ษประจ
าปี� 2564
ซึ่งประชุมค่เมืาบริ่อวัการอื
นที่น่ 23(Non-Audit
เมษายนFee)2564 (ประกอบการ
ปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึง่ เป็นจำ�นวนเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยในปีทผี่ า่ นมา ประกอบ
ปี 2564 (บาท)
ปี 2563 (บาท)
เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (บาท)
ารณาระเบียตบวาระที
ด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัสพิ) จและผลประโยชน์
อบแทนอืน่ ่ 1)
ได้แก่ เบีย้ ประกันชีวติ และประกัน
929,864.00
888,648.53
41,215.47
2. าแบบแสดงรายการข้
อมูาเบีล้ยประจ
าปี 2564 (แบบ 56-1
One: ค่Report)
ารณา
สุขภาพสำ�หรับกรรมการ โดยมีรายละเอียดนโยบายและอัตราการจ่
ยค่าตอบแทนรายเดือนและค่
ประชุมาปีดัง/รายงานประจ
นี้
าบริการอื่น (ประกอบการพิ
(Non-Audit Fee) สำจ�หรั
บปี 2564 ประกอบด้วย ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนจำ�นวน 594,000 บาท
หมายเหตุ
และระเบียบวาระที่ 6)
และค่าสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า จำ�นวน 335,864 บาท
ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ระเบียบวาระที่ 2 ระเบี
เปรียยบวาระที
บเทียบกับ่ปี3 2564
ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็่ พมจี้ นจากต
ภูมิไชย าแหน่
สอบบัญงชีตามวาระ
จำ�กัด และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ
ต�ำแหน่ง
3.
ข้
อ
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ล
ของบุ
ค
คลที
่
ไ
ด้
ร
ั
บ
การเสนอชื
่
อ
เพื
่
อ
เลื
อ
กตั
ง
้
เป็
นกรรมการแทนกรรมการที
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบี้ยประชุม
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
(บาท/เดือน)
(บาท/ครั
้ง)
(บาท/เดื
อน) ยบวาระที
(บาท/ครั
(ประกอบการพิ
จารณาระเบี
่ 5) ้ง)
งบการเงินของบริษัทฯ และเป็นสำ�นักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำ�นักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท
4. ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบั
ญชี สาหรับความเห็
ปี 2565
(ประกอบการพิ
ารณาระเบียษบัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565
		
นคณะกรรมการบริ
ษัท : จคณะกรรมการบริ
ประธานกรรมการ
64,000
35,000
64,000
35,000
พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ นายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
วาระที่ 7)
กรรมการ
34,000
29,000
34,000
29,000
เลขที่ ก5752
หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสติ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5565 จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผูส้ อบ
5. คาชี ้แจงเกี่ยวกับวิธีการและขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ
ส์ (E-Meeting)
คณะกรรมการตรวจสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2565 โดยกำ�หนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำ�การสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
6.35,000
คาชี ้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลั
กฐานแสดงความเป็
นผู้ถือหุ้นหรื อผูบริ้ รษับัทมอบฉั
ีสิทธิญลชีงทะเบี
นเข้ าเป็ร่ วนมเงินจำ�นวน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามความเห็นของ
ประธาน
35,000
ฯ และกำน�ทะที
หนดค่่มาสอบบั
ประจำ�ปี ย2565
กรรมการ
29,000
29,000
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การลงมติ
7. ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็ นตัวแทนรับ		
มอบฉันทะจากผู
้ ถือหุ้นวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธาน
35,000
35,000
8.29,000
ข้ อบังคับบริษัท เฉพาะที
่เกี่ยวกับการประชุ
มผู้ถือหุ้น
กรรมการ
29,000
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
9. วิธีปฏิบตั ิในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธาน
- Code) สาหรับดาวน์
35,000โหลดเอกสาร บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องหรือวาระการประชุม เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565 ระหว่างวันที่
10.35,000
วิธีใช้ รหัสคิวอาร์ (QR
11 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
กรรมการ
29,000
29,000
11. หนังสือมอบฉันทะ
เสนอเรื่องหรือวาระการประชุมล่วงหน้ามายังบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหาร
12. แบบแจ้ งการประชุม
บริษัทฯ ได้ก�ำ หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565
ประธาน
35,000
35,000
บริษทั ฯ จึ(“บริ
งขอเรีษยนเชิ
ญผูถ้ ครั
อื หุงน้ ้ ทีทุก่ 2/2565
ท่านโปรดเข้ซึาร่่งวประชุ
มประชุมมสามั
กรรมการ
29,000
29,000
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท พริ มา มารี น จากัด (มหาชน)
ัทฯ”)
เมื่อญวัผูนถ้ ทีอื หุ่ น้ ประจำ�ปี 2565 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงวิธเี ดียวเท่านัน้
ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ ไม่มีการจัดห้องสำ�หรับการประชุม
24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ
ในวันนทะทีพุ่ปธระสงค์
ที่ 27จะเข้
เมษายน
ผู้ถือหุ้นาปีหรือ2565
ผู้รับมอบฉั
าร่วมประชุ2565
มสามัญเวลา
ผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565 ต้องดำ�เนินการยื่นแบบคำ�ร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกำ�หนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และ
14.00
น.
ในรู
ป
แบบการประชุ
ม
ผ่
า
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เ
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ธ
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(E-Meeting)
ผ่
า
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e-Request
ที
่
https://inet.inventech.co.th/PRM165430R
หรือสแกน QR Code ด้านล่าง โดยบริษัทฯ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามความเหมาะสม
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(E-Meeting)
ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน
ว่าด้ วยการประชุ
มผ่นจำา�นสื
่ออิง้ สิเล็น้ ก17,123,000
ทรอนิกส์บาท
พ.ศ.ซึง่ ไม่2563
และประกาศที
่เกี่ยวข้ อง โดยถ่ายทอดสดจากห้ องประชุมศรี นคร
ในปี 2564 บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทั และกรรมการชุ
ดย่อย เป็
นวนทั
เกินวงเงิ
น
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2565
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งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปีชัน้2564
โดยมีรายละเอีชยเลขที
ดการจ่า่ ยค่
ที่ผ่านมาดังนี30
้ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร เพื่อ
2 อาคารวาริ
88าตอบแทนในปี
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รายการ
ปี 2564
ปี 2563
พิจารณาเรื
่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุ
ม ดังนี ้ รวมถึงลิงก์ URL สำ�หรับ Login เข้าใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถ Login เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียน
งบประมาณ (บาท)
30,000,000
25,000,000
เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2565 (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดศึกษา
ใช้จริง (บาท)
17,123,000
18,604,000
วิธีการและขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 คำ�ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการ
อัตราส่วนเมื่อเทียบกับงบประมาณ (ร้อยละ)
57.08
74.42
และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้
ทัง้ นี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านในปี 2564 ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2 แบบ
โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏ
แสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
หน้ าที่ 1ค. ซึ่ง แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
บนสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบแจ้งการประชุม) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) หรือท่านผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
		
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565
ที่ www.primamarine.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และดำ�เนินการยื่นแบบคำ�ร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ �ำ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจำ�ปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ประกอบ
(E-Meeting) ผ่านระบบ e-Request ที่ https://inet.inventech.co.th/PRM165430R หรือสแกน QR Code ด้านล่าง นอกจากนี้ ท่านผูถ้ อื หุน้ สามารถ
ด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ ได้แก่ เบีย้ ประกันชีวติ และประกัน
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทน
สุขภาพสำ�หรับกรรมการ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน กำ�กับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้แก่
		
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และขอความร่วมมือจากท่านผูถ้ อื หุน้ โปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมทัง้ เอกสารประกอบมายังฝ่าย
เลขานุการบริษัทและกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน ทางไปรษณีย์ที่ บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) ชั้น 6 อาคารวาริน เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชี ประจำ�ปี 2565
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
		
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่ม
และหากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีประเด็นคำ�ถามทีต่ อ้ งการให้บริษทั ฯ ชีแ้ จงในการประชุมครัง้ นี้ ท่านสามารถส่งคำ�ถามล่วงหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบวาระการ
เติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 กำ�หนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดจำ�นวนเงินค่าสอบบัญชี
ประชุมครัง้ นีม้ ายังเลขานุการบริษทั ทางอีเมลที่ comsec_pr@primamarine.co.th หรือส่งไปรษณียม์ าที่ ฝ่ายเลขานุการบริษทั และกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน) ชั้น 6 อาคารวาริน เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
กำ�กับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
10260 หรือทางโทรสาร 0-2016-0199 โดยระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำ�หนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียน
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
ผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7
รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย
ขอแสดงความนับถือ
5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน
บริษัท พริมา มารีน จำ�กัด (มหาชน)
		
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ ทักษะความรู้
โดยคำ�สั่งของคณะกรรมการบริษัท
ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอบบัญชีธุรกิจเรือขนส่ง รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี
2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2565
ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีที่ 5 ติดต่อกัน (2561 – 2565) เนื่องจากเป็นบริษทั ชั้นนำ�ที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
(นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข)
ระบบ e-Request
รวมถึงรายชื่อผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีความเป็น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อิสระ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิผล ทั้งยังมี
อัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ มีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ดังนี้
รายชื่อผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

จ�ำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ

1. นายธนิต โอสถาเลิศ

5155

4 ปี (2561 - 2564)

2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล

5752

-

3. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต

5565

-

โดยกำ�หนดให้คนใดคนหนึง่ เป็นผูท้ �ำ การสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ข้อมูลเกีย่ วกับประวัติ
และประสบการณ์การทำ�งานของผูส้ อบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4 ข้อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์การทำ�งานของผูส้ อบ
บัญชี สำ�หรับปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

40

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

																							
7 เมษายน 2565
เรื่อง 		 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจ�ำปี 2565
เรียน			 ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ประจ�ำปี 2564
				 2. รายงานประจ�ำปี 2564 พร้อมด้วยงบการเงินประจ�ำปี 2564
				 3. ข้อมูลบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
				 4. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
				 5. แบบหนังสือมอบฉันทะ
				 6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
				 7. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ส�ำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
		 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ประจ�ำปี 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�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Book Closing Date) แล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ส่งมาแจ้งลงทะเบียนกับบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 		 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจ�ำปี 2564
				ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ประจ�ำปี 2564 ซึ่งได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยมีสำ� เนารายงานการประชุมตามส�ำเนาสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้
				ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ประจ�ำปี 2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2		 พิจารณารับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทประจ�ำปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทประจ�ำปี 2564
				ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผลการด�ำเนินงานของบริษัทประจ�ำปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทประจ�ำปี 2564 ปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้
				ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผลการด�ำเนินงานของบริษัทประจ�ำปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทประจ�ำปี 2564 ซึ่งสรุปผลการด�ำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ ให้ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 3		 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำ� ไรขาดทุนประจ�ำปี 2564
				ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำ� หนดให้บริษัทต้องจัดท�ำงบดุลและบัญชีก�ำไรขาดทุนประจ�ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินประจ�ำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงินของบริษัทส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และและได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว
				ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี 2564 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด และได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินประจ�ำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
วาระที่ 4		 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�ำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2564 และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
				ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ก�ำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองในจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจำ� นวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปัจจุบัน ทุนส�ำรองของบริษัทมีจำ� นวนเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2564 ไว้เป็นทุนส�ำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก
				 ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทมีนโยบายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2565 ให้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากก�ำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักเงินส�ำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้ก�ำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด
และแผนการลงทุนรวมถึงข้อจ�ำกัดทางกฎหมายและความจ�ำเป็นอื่น ๆ นอกจากนี้ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ประจ�ำปี 2555 วาระที่ 8.1 ผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการในอัตราร้อยละ 3-5 ของเงินปันผล
				ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีเป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากทุนส�ำรองดังกล่าวมีจำ� นวนครบตามที่กฎหมายก�ำหนดแล้ว และจากการพิจารณาผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทประจ�ำปี 2564 คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลในปี 2564 นอกจากนี้คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและที่ปรึกษาเป็นจ�ำนวนขั้นต�ำ่ 300,000 บาท โดยจัดสรรให้กรรมการตามสัดส่วนของค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ
วาระที่ 5		 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
				ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ก�ำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต�ำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ โดยรายละเอียดข้อมูลบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
				ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระทั้ง 7 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วน อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการชุดเดิมทั้ง 7 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 6 		 พิจารณาอนุมัติกำ� หนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2565
				ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ก�ำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บ�ำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณา
กลั่นกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และได้เปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรให้เสนอ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 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�ำหนดจ่ายในอัตราร้อยละ 3-5 ของเงินปันผล ทั้งนี้ในปีที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผล ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและที่ปรึกษาเป็นจ�ำนวนเงินรวมขั้นต�ำ่ 300,000 บาท โดยจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและที่ปรึกษาตามสัดส่วนค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
				 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�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
วาระที่ 7		 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯส�ำหรับปี 2565 และก�ำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี
				ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง โดยเสนอชื่อ บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2565
เนื่องจากเห็นว่า บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะท�ำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ซึ่งมีนางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906
นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4928 และนางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 ในนามบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ท�ำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณี
ที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส�ำนักงานท�ำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และขอก�ำหนดค่าตอบแทน ผู้ตรวจสอบบัญชีประจ�ำปี
2565 เป็นจ�ำนวนเงิน 3,300,000 บาท
				ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2565 โดย นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4928
และนางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 เป็นผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงินบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส�ำนักงานท�ำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยก�ำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีประจ�ำปี 2565 เป็นจ�ำนวนเงิน 3,300,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
วาระที่ 8		 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
				ข้อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ด�ำรงต�ำแหน่งครบก�ำหนดวาระ 4 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้
				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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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

ทะเบียนเลขที่ 0107559000052
ที่ PSH-CS 14/2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565

เรื่อง
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
เรียน
ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2563 - 2564
2. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระและบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่
3. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
4. รายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี  
5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจ�ำปี 2565
6. รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน และนิยามกรรมการอิสระ
7. ข้อปฏิบัติส�ำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. วิธีการใช้ QR Code ดาวน์โหลดเอกสาร และแบบฟอร์มขอรับรายงานประจ�ำปี 2564
10. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ จ�ำนวน 2 แบบ คือ แบบ ข. และ แบบ ค. (เลือกแบบใดแบบหนึ่งและสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
ของบริษัทฯ www.psh.co.th)
11. แบบฟอร์มลงทะเบียนส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
12. แบบฟอร์มส่งค�ำถามล่วงหน้าส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา
14.00 น. เพือ่ พิจารณาเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ โดยการประชุมจะจัดในรูปแบบการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชก�ำหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ โดยบริษทั ฯ จะถ่ายทอดการประชุม
ผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจ�ำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2564
		 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) (“พ.ร.บ. บริษทั มหาชน”) ก�ำหนด
ให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจ�ำปีให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ�ำปี บัดนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำรายงานประจ�ำปีและรายงาน
ของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2564 ซึง่ มีขอ้ มูลถูกต้องครบถ้วนตามทีก่ ำ� หนดใน พ.ร.บ. บริษทั มหาชน และหลักเกณฑ์อนื่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอรายงานประจ�ำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2564 ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2564 และรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจ�ำปี 2564 ของบริษทั ฯ ในรูปแบบ QR Code ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้
พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
		 วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษทั มหาชน ก�ำหนดให้บริษทั ฯ ต้องจัดท�ำ งบดุลและบัญชีกำ� ไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบบัญชีของ
บริษทั ฯ (สิน้ สุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจ�ำปีเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ บริษทั ฯ จึงขอเสนองบการเงิน
ของบริษทั ฯ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
		 ความเห็นคณะกรรมการ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ฯ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ได้ผา่ น
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2564
ในรูปแบบ QR Code (หน้า 206 - 291) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิเป็นทุนส�ำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2564
		 วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษทั มหาชน และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 45 ก�ำหนดให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาการจ่ายเงิน
ปันผลประจ�ำปี และคณะกรรมการบริษทั อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็นครัง้ คราว เมือ่ เห็นว่าบริษทั ฯ มีกำ� ไรสมควรพอทีจ่ ะท�ำเช่นนัน้
และเมือ่ ได้จา่ ยเงินปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวต่อไป รวมถึง มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.
บริษทั มหาชน และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 46 ก�ำหนดให้บริษทั ฯ จัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นเงินทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปีหกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนส�ำรองนีจ้ ะมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีนโยบาย
จะจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีให้แก่ผถู้ อื หุน้ ปีละ 2 ครัง้ ในอัตรารวมแล้วไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 50 จากก�ำไรสุทธิของผลการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ (จากงบการเงิน
รวม) ภายหลังจากการหักทุนส�ำรองต่างๆ ตามกฎหมายทัง้ หมดแล้ว ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก�ำไรสะสมทีป่ รากฏอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 ความเห็นคณะกรรมการ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุมตั งิ ดการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีเพือ่ เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมาย เนือ่ งจากมีทนุ ส�ำรองตามกฎหมาย
ครบถ้วนแล้ว และอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิจากผลการด�ำเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลดังนี้
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
0.00
บาท
เงินปันผลหุ้นสามัญ 2,100,964,725.12
บาท
(หุ้นละ 0.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.30 ของก�ำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2564 เทียบกับหุ้นละ 0.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.83 ของก�ำไรสุทธิ
จากงบการเงินรวมในปี 2563)
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ปี 2563
ปี 2564
จ�ำนวนหุ้น (ล้านหุ้นที่ได้รับปันผล)
2,188.50
2,188.50
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)
2,100.96
เสนอ  2,100.96
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
0.96
เสนอ  0.96
ก�ำไร / ขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)
2,770.63
2,352.64
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�ำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ร้อยละ)         75.83
เสนอ  89.30
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 จึงคงเหลือ
เงินปันผลส�ำหรับปี 2564 ทีจ่ ะจ่ายในครัง้ นีใ้ นอัตราหุน้ ละ 0.65 บาท ซึง่ เป็นการจ่ายปันผลจากก�ำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ โดยก�ำหนดวันก�ำหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (“Record Date”) ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปันผลในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 และก�ำหนด
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
เงินปันผลทีจ่ ะจ่ายในครัง้ นี้ ในอัตรา 0.65 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก�ำไรของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้เสียภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลในอัตราร้อยละ 20 ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ประเภท
บุคคลธรรมดาทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคนื ได้เท่ากับจ�ำนวนเงินปันผล คูณ 20/80 โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทปี่ ระมวลรัษฎากร
มาตรา 47 ทวิ ก�ำหนด
ทัง้ นี้ หากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะอนุมตั งิ ดการจัดสรรก�ำไรสุทธิเป็นทุนส�ำรองตามกฎหมาย และอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2564 ดังกล่าว จะต้องลงมติ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึง่ ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระ, การก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการเพิม่ เติม และการแต่งตัง้ กรรมการใหม่
		 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต�ำแหน่ง
ตามวาระจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
		 ความเห็นคณะกรรมการ ในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระ จ�ำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์  
กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการก�ำกับการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
2. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
3. ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
กรรมการอิสระ
4. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์    กรรมการก�ำกับการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการอิสระ
ในการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึง่ ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ไม่รวมกรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ได้พจิ ารณากลัน่ กรอง
แล้วเห็นชอบ และมีมติอนุมตั ติ ามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการทีอ่ อกจากต�ำแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน เป็นผูม้ ี
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ พร้อมอุทศิ เวลาเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มที่ ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ

หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนัน้ เพือ่ ความเหมาะสมทีจ่ ะเป็นประโยชน์สงู สุดแก่การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
แต่งตัง้ กรรมการทีอ่ อกจากต�ำแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่านกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ เพือ่ ร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป (รายนามและประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ทัง้ นี้ กรรมการทัง้ 4 ท่านทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระ และได้รบั เสนอชือ่ ให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ในต�ำแหน่งกรรมการ
อิสระนัน้ คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ไม่รวมกรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณากลัน่ กรองแล้วเห็นว่า
ทัง้ 4 ท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง เรือ่ ง คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ ตามข้อก�ำหนดทีส่ ำ� นักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก�ำหนดไว้ (ตอนท้ายของสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า ปัจจุบนั บริษทั ฯ อยูใ่ นช่วงการขยายกิจการ
ไปยังธุรกิจอืน่ ๆ เพือ่ ก่อให้เกิดรายได้เพิม่ ขึน้ และเพือ่ ให้เกิดการเติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต จึงเห็นควรแต่งตัง้ กรรมการบริษทั เข้าใหม่เพิม่ เติม เพือ่ รองรับ
การขยายธุรกิจของบริษทั ฯ อีก 1 ต�ำแหน่ง จากเดิมทีค่ ณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน เป็นกรรมการ 11 ท่าน โดยขอเสนอให้ทปี่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ นายอุเทน โลหชิตพิทกั ษ์ เข้าเป็นกรรมการเพิม่ เติมในต�ำแหน่งทีเ่ พิม่ ขึน้ นี้ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากเห็นว่า นายอุเทน โลหชิตพิทกั ษ์ เป็นผูท้ มี่ ี
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะจ�ำเป็นทีบ่ ริษทั ฯ ยังขาดอยู่ และมีความเหมาะสมทีจ่ ะเป็นกรรมการบริษทั ฯ (ประวัตขิ องนายอุเทน โลหชิตพิทกั ษ์
ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  
อนึง่ เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และแสดงถึงการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษทั ฯ ถือเป็น
แนวปฏิบตั ทิ จี่ ะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลทีพ่ จิ ารณาแล้วเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม ทีจ่ ะเป็นตัวแทนในการท�ำหน้าทีก่ รรมการ
บริษทั เป็นการล่วงหน้าตัง้ แต่วนั ที่ 15 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นัน้ ปรากฏว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคล เพือ่ เข้ารับการพิจารณา
รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด  
ทัง้ นี้ หากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึง่ ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระ และแต่งตัง้ กรรมการใหม่เพิม่ เติมจะต้องลงมติตาม
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 17 (3) (ซึง่ ระบุวา่ ผูท้ ไี่ ด้รบั คะแนนสูงสุดตามล�ำดับลงมาจะเป็นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีในครัง้ นี)้
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำ� หนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2565
		 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือ่ ให้ทปี่ ระชุมพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2565 ส�ำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร
(Non-executive Directors) ของบริษัทฯ
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนการเสนอค่าตอบแทน รวมทัง้ องค์ประกอบของค่าตอบแทนทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืน่ ๆ เช่น ค่าตอบแทน
รายเดือน เบีย้ ประชุม เงินรางวัลกรรมการ (โบนัส) และเงินผลประโยชน์พเิ ศษอืน่ ๆ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ฯ ค่าเป็นทีป่ รึกษา
(Mentor) ให้กบั ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และอืน่ ๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษทั ชัน้ น�ำ ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุม่
ธุรกิจ ข้อมูลจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2565 รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลก�ำไร
ของบริษัทฯ
		 ความเห็นคณะกรรมการ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการส�ำหรับปี 2565 เป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 31,000,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านบาท)
และเงินรางวัลกรรมการส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2565 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจ�ำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลทีป่ ระกาศจ่าย ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั ตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินงานทีก่ ำ� หนดไว้ ซึง่ เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
อนึง่ ขอบเขตหน้าทีข่ องกรรมการแต่ละชุดสามารถอ่านได้จากรายงานประจ�ำปี 2564 หมวด โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ�ำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code (หน้า 142 - 153) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ทัง้ นี้ หากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2565 ดังกล่าว ทีป่ ระชุมจะต้องลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ�ำปี 2565 และก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2565
		 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ�ำปี 2565 และก�ำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2565 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
		 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เมือ่ พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชีทนี่ ำ� เสนอ ประกอบกับประสบการณ์ของผูส้ อบบัญชี
และมีความเป็นอิสระ ไม่มคี วามสัมพันธ์ และมีสว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ / บริษทั ย่อย / ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า
การแต่งตัง้ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2565 ต่อไปอีกวาระหนึง่ น่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ จึงมีมติเห็นชอบ
ให้นำ� เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ และ/หรือ นายเจริญ ผูส้ มั ฤทธิเ์ ลิศ และ/หรือ
นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ในนามบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ โดยมีคา่ ตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย ส�ำหรับปี 2565 รวมเป็นเงินทัง้ หมด 5,472,500 บาท (ห้าล้านสีแ่ สนเจ็ดหมืน่ สองพันห้าร้อยบาท) โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย
สอบบัญชี จ�ำกัด จ�ำนวน 5,340,000 บาท (ห้าล้านสามแสนสีห่ มืน่ บาท) และส่วนของผูส้ อบบัญชีอนื่ จ�ำนวน 132,500 บาท (หนึง่ แสนสามหมืน่ สองพันห้าร้อยบาท)
(รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
		 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรแต่งตัง้ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ และ/หรือ
นายเจริญ ผูส้ มั ฤทธิเ์ ลิศ และ/หรือ นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ในนามบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และก�ำหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ส�ำหรับปี 2565 รวมเป็นเงินทัง้ หมด 5,472,500 บาท (ห้าล้านสีแ่ สนเจ็ดหมืน่ สองพันห้าร้อยบาท) โดยแบ่งเป็น
ส่วนของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด จ�ำนวน 5,340,000 บาท (ห้าล้านสามแสนสีห่ มืน่ บาท) และส่วนของผูส้ อบบัญชีอนื่ จ�ำนวน 132,500 บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำ� งานของผู้สอบบัญชี ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ�ำปี 2565 และก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2565 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบ
การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ (บริษทั ฯ ไม่มกี ารจัดห้องส�ำหรับการประชุม) โดยขอให้ทา่ นโปรดศึกษาข้อปฏิบตั สิ ำ� หรับ
การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะตามรายละเอียดทีป่ รากฏในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 7 โดยบริษทั ฯ ได้กำ� หนดวันก�ำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งหนังสือมอบฉันทะตาม
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 10 พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษทั ณ บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 1177 อาคารเพิรล์ แบงก์คอ็ ก ชัน้ ที่ 24 ถนนพหลโยธิน
พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรืออีเมล์ pscompanysecretary@pruksa.com โดยให้เอกสารทัง้ ชุดส่งถึงบริษทั ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำ� หรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
เมือ่ บริษทั ฯ ได้รบั เอกสารตามทีก่ ำ� หนดครบถ้วนแล้ว บริษทั ฯ จะด�ำเนินการตรวจสอบเอกสารเพือ่ ยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และเมือ่ ผ่านการตรวจสอบ
สิทธิแล้ว บริษทั ฯ จะมอบหมายให้บริษทั ควิดแลบ จ�ำกัด (Quidlab) (ซึง่ เป็นผูใ้ ห้บริการระบบการประชุม E-Meeting ของบริษทั ฯ) เป็นผูจ้ ดั ส่งชือ่ ผูใ้ ช้ (Username)
และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-Meeting ให้แก่ท่านตามอีเมล์ (e-mail) ที่ท่านได้แจ้งต่อบริษัทฯ  
นอกจากนี้ เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวก ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แก่บริษทั ฯ ภายในวันจันทร์ท่ี
25 เมษายน 2565 ตามช่องทางทีก่ ำ� หนด (ตามแบบฟอร์มส่งค�ำถามล่วงหน้าส�ำหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 12) โดยบริษทั ฯ จะรวบรวมค�ำถาม
และจะตอบค�ำถามในทีป่ ระชุมเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับวาระการประชุมโดยตรงเท่านัน้ ส�ำหรับค�ำถามและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ บริษทั ฯ จะสรุปประเด็นชีแ้ จงแนบท้ายรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น  
อนึง่ ตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ตัง้ แต่วนั ที่ 15 กันยายน 2564
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทัง้ นี้ เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละแสดงถึงการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธกี ารได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษทั ที่ http://www.psh.co.th นัน้ ไม่ปรากฏว่ามีผถู้ อื หุน้ รายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใดๆ จากผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำรายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของ QR Code จัดส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับสรุปข้อมูลทางการเงินจาก
รายงานประจ�ำปี 2564 อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ�ำปี 2564 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
(วิธีการใช้ QR Code ดาวน์โหลดเอกสาร และแบบฟอร์มขอรับรายงานประจ�ำปี 2564 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)  
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
(ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์:   E-mail: ir@pruksa.com โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49110, 49114
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

17 มีนาคม 2565
		
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
		ที่ กทร. 133/2565 เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ครั้งที่ 48
เนื่องด้วยจะมีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ครั้งที่ 48 ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชกำ�หนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์
ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110) ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้   

ในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรอง
ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบตามกระบวนการสรรหา โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และมีภาวะ
ความเป็ น ผู้ นำ �  รวมทั้ ง เป็ น บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตาม พ.ร.บ. บริ ษั ท มหาชนจำ � กั ด พ.ศ. 2535 และ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคล
ที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน จำ�นวนครั้งของการเข้าประชุม และ
การมีส่วนร่วมในการประชุมมาประกอบการพิจารณาด้วย
วาระที่ 1
รับทราบผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2564
		
ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทประจำ�ปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปีและรายงานประจำ�ปี 2564 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้นำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) และสรุปผลการดำ�เนินงาน ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
และกำ�หนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและงดออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
		
(1) นายณรงค์ชัย อัครเศรณี 			
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปีและรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 		
(2) นายโชคชัย อักษรนันท์ 			
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
ในแบบรูปเล่มโปรดกรอกแบบคำ�ขอฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และส่งกลับมายังบริษัท ภายหลังได้รับแบบคำ�ขอฯ บริษัทจะดำ�เนิน 		
(3) นายสดาวุธ เตชะอุบล 				
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
การจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านต่อไป
		
(4) นายจุมพล ริมสาคร				
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ
		
(5) พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
คะแนนเสียงผ่านมติ
วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน
		
(6)		 นายธนวรรธน์ พลวิชัย				
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
คะแนนเสียงผ่านมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏอยู่ในสรุปข้อมูลทางการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และส่วนที่ 3 วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำ�หรับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำ�ปี 2565
งบการเงิน ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปีและรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 กำ�หนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล
(QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำ�กัด และ
เบี้ยประชุม บำ�เหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา
ได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำ�หนดเป็นจำ�นวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำ�หนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
จากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
		
รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามสิ่งที่
คะแนนเสียงผ่านมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ส่งมาด้วย 6
		
บริษัทมีนโยบายในการกำ�หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการ
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2564
ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำ�หนดไว้ว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำ�ไร ในกรณีที่บริษัท
กิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำ�หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำ�นวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายปันผล
และบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำ�ปี 2565 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำ�ไรของบริษทั และได้น�ำ เสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
		
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิตอ่ หุน้ โดยเมือ่ จ่ายเงินปันผล
ให้นำ�เสนอหลักเกณฑ์การกำ�หนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
แล้ว เงินส่วนของผู้ถือหุ้นต้องเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท
ประจำ�ปี 2565 ดังต่อไปนี้ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		
จากการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 บริษัทมีก�ำ ไรสุทธิ 304.58 ล้านบาท หรือเท่ากับ 2.42 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ไม่มี
(1) ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา
การจัดสรรเงินสำ�รองตามกฎหมายเพิม่ เติมอีก เนือ่ งจากบริษทั ได้จดั สรรเงินสำ�รองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำ�นวน 18 ล้านบาท
กำ�หนดจำ�นวนเงินที่เหมาะสม   
หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำ�นวนที่ต้องสำ�รองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว
(2) ค่าบำ�เหน็จคณะกรรมการเป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท ต่อปี
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2564 ในอัตรา
(3) โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำ�ปี
หุ้นละ 2.15 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.67 ของกำ�ไรสุทธิต่อหุ้นตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
สิทธิประโยชน์อื่น – ไม่มี –
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมเป็นเงิน 270,073,772.20 บาท โดยกำ�หนดให้วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติ
เป็นวันให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ (Record Date) ในการรับเงินปันผล และจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
งานประจำ�ปี 2565 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิม ดังนี้
คะแนนเสียงผ่านมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
		
(1) ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา
		กำ�หนดจำ�นวนเงินที่เหมาะสม
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
		
(2) ค่าบำ�เหน็จคณะกรรมการเป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท ต่อปี
304.58
146.63
130.96
1. กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท)
		
(3) โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำ�ปี
538.64
361.45
339.99
2. กำ�ไรสะสม (ล้านบาท)
คะแนนเสียงผ่านมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
125,615,708 125,615,708 125,615,708
3. จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
2.15
1.10
1.00
4. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์
270.07
138.18
125.62
5. เงินปันผลรวม (ล้านบาท)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 1 บททั่วไป ข้อ 2. ดังนี้
1,141.25
1,063.55
1,094.76
6. ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)
ข้อบังคับปัจจุบัน
ข้อเสนอขอแก้ไข
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2565
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 กำ�หนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนด
จำ�นวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
		
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนูรตั น์พงศ์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่
8501 หรือนางสาวชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวรฐาภัทร ลิม้ สกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียน
เลขที่ 10508 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำ�นักงานเดียวกันแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือ
ชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
โดยกำ�หนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2565 เป็นจำ�นวนเงิน 860,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี 2564
จำ�นวน 30,000 บาท
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำ�กัด มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มคี วามสัมพันธ์และไม่มสี ว่ นได้เสียกับบริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำ�กัด 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
		
ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำ�นักงานเดียวกันแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในรายงาน
การตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำ�ปี 2565 โดยกำ�หนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2565
เป็นจำ�นวนเงิน 860,000 บาท
คะแนนเสียงผ่านมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 2. คำ�ว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง ข้อ 2. คำ�ว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด
(มหาชน)
(มหาชน) ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

วาระที่ 4
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระที่ 5
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

		

		
คะแนนเสียงผ่านมติ
วาระที่ 8

และมอบหมายให้บคุ คลทีก่ รรมการผูม้ อี �ำ นาจของบริษทั มอบหมาย มีอ�ำ นาจในการดำ�เนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อ
บังคับของบริษัท และแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำ�สั่งของนายทะเบียนตามความจำ�เป็น
และเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำ�คัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะกรรมการจึงเห็นควร
ให้จัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลาที่
ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mfcfund.com ด้วยแล้ว และ
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่อีเมล Company_Secretary@mfcfund.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-649-2131-7
อนึ่ง เพื่อให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดศึกษา
ขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจาก “ข้อปฏิบัติสำ�หรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)” โดยบริษัทกำ�หนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ครั้งที่ 48 ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565
บริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่า
การประชุมจะเสร็จสิ้น สำ�หรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่
พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และหลักฐานประกอบมายังบริษัท หรือ
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสาร
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำ�หนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งหนึ่งในสาม
ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะ
ต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ
ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้า
มาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ก็ได้
คณะกรรมการมีจำ�นวน 14 คน ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ครั้งที่ 48 มีกรรมการที่ครบวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่ง จำ�นวน 6 คน โดยจำ�นวน 2 คนได้ลาออกก่อนครบวาระและยังไม่มีกรรมการทดแทน ดังนี้
กรรมการที่ครบวาระ
ประเภทกรรมการ
วันที่พ้นจากตำ�แหน่ง
1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
กรรมการอิสระ
2. นายโชคชัย อักษรนันท์
กรรมการอิสระ
3. นายสดาวุธ เตชะอุบล
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายจุมพล ริมสาคร
กรรมการอิสระ
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทร. 02-649-2131-37
5. นายมงคล ลีลาธรรม
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ลาออกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
6. นายพชร ยุติธรรมดำ�รง
กรรมการอิสระ
ลาออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

ขอแสดงความนับถือ

( นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ )
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

43

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

46
เรียน

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

15

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครับริ
้งทีษ่ ัท1/2563
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
หนั
ง
สื
อ
บอกกล่
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ท่านผู้ถือหุ้น
ญโภคภั
กก


ทัอีกอวาระหนึ

การเสนอชื
ไ่ ด้รบั การเสนอชื
อที่ประชุ
ือานเป็หุ
คี วามรู ค้ 1/2563
ษ
ัทจ�ำกัเจริ
จ�ากับกดเข้เกณฑ์
ตามหลั
ท
ี่เกี่ย
วข้อง ษโดยข้
มูลบุคคลที
่ได้รคับ
่อต่
้น
เพืนผู่อ
พิท้ มี่จารณาแต่
งวามสามารถและประสบการณ์
ตั้งให้
เข้าด�ารงต�
กรรมการเป็
เรียน การแพร่
ท่านผู้ถรือะบาดของโรคติ
หุ้น
เนื่องจากสถานการณ์
ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)   บริษัท เจริญโภคภัณบริ
ฑ์อาหาร
ด (มหาชน)
ซึง่ ณ
พ้นจากต�
าเป็น(มหาชน)
กรรมการบริ
ง่ โดยบุ
คลที
อ่ มทุผูก้ถท่
อนั เป็นรายบุคคล ปรากฏตาม

ฑ์อำแหน่าหาร
งตามวาระกลั
กก


าแหน่ ง1/2563

 

ก ()

 



ก ()

มีความตระหนักและห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภั
ยของผู้ถษือทั หุ้นเจริและผู
้เข้าร่ณวมประชุ
คณะกรรมการบริ
จึงได้มมี สามั
ติให้ญเรีผูยถ้กประชุ
ญ ประโยชน์
ตอ่ การด�ยำดเนินธุเอกสารที
รกิจของบริ
ุ พร้
สมบั
่จัดษส่ทั งให้และมี
ผู้ถือหุค้นณ
อมกัตคิ บรบถ้
หนังวสืนตามพระราชบั
อเชิญประชุม ญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริ
ญโภคภั
ฑ์อาหารมทุจ�กากัท่ดาน(มหาชน)
ได้มมี ติให้เษรีัทยกประชุ
อื หุน้ ครัมสามั
ง้ ที่ 1/2563
โดยมีรายละเอี
อ่ อิเล็กทรอนิ
ำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดของการประชุมดังนี้ ซึแห่
และประกาศคณะกรรมการก�
ำกับษตลาดทุ
น รวมถึ
งนโยบายบรรษั
ภิบาลและการพั
นาเพืนผู่อท้ความยั
่งยืค้นวามสามารถและประสบการณ์
ของบริษัท
เรีผูยถ้ นอื หุน้ ท่ครั
านผูง้ ที้ถ่ ือ1/2565
หุ้น ผ่านสื
ง่ พ้งนประเทศไทย
จากต�าแหน่งตามวาระกลั
บเข้าเป็นการลงมติ
กรรมการบริ
ทั อีกวาระหนึ
ง่ โดยบุ
คคลทีไ่ ด้รบั ทการเสนอชื
อ่ ทุกท่ฒานเป็
มี่ คี วามรู
อนั เป็น
ของการประชุ
ม กดัส์งนีตามพระราชก�
้
วันมก�คณะกรรมการของบริ
ำหนดรายชื่อผู้ถือหุวั้นนษก�ัทา: หนดรายชื
วันญจันโภคภั
ทร์่อทผูี่ ณ
นาคม
้งนี้ าคณะกรรมการก�
าตอบแทนและสรรหาได้
พิจารณาความช�
นาญเฉพาะด้
นต้อ2535
งมีมเพืและออกเสี
่อประกาศคณะกรรมการตลาดหลั
ประโยชน์ยใงลงคะแนน
นการด�ำเนินธุตามหลั
รกิจของบริ
ที่ประชุ
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เนินธุรกิจของบริำษหนดค่
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แห่ความหลากหลายของคณะกรรมการ
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วว่า บุค(1)คลดั
ความเห็
นได้อย่กาารพิ
อิสระ ได้ แต่จะแบ่งคะแนน
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งอหลัหลายคนเป็
กเกณฑ์
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นยันตัวตนผ่านระบบ E-AGM  ของบริษัท
ตามเอกสารที
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ร่จบั ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
สถานที่ประชุม
: ห้องประชุ
ชั้น ม11คณะกรรมการของบริ
อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที
ลม แขวงสี
เขตบางรั
ง(มหาชน)
เทพมหานครได้มีมติให้เรียกประชุ
(3) ม
บุควิคลซึ
าดับลงมา
ผู้ได้รับเลือยกตั
้งเป็นกรรมการเท่ามจ�านวนกรรมการที
ที่ปมระชุ
ษัท่ 313เจริถนนสี
ญโภคภั
ณฑ์อลมาหาร
จ�ากัก ดกรุ		
สามั่งได้ญรผูับ้ถคะแนนเสี
ือหุ้น ยครังสู้งงสุทีด่ ตามล�
1/2563
โดยมีเป็รนายละเอี
ดของการประชุ
ดังนี้
เข้าร่วมประชุ
โดยสามารถด�
ำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2565 การเสนอชื
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อ่ ต่ความเห็
อทีป่ ระชุนมคณะกรรมการ
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ผู้ถือหุย้นกรุงเทพ: ถนนราชด�
วันอังาคารที
่ 29
นยายน
17.00 น.ย บอลรูม ชัน้ 10วันโรงแรมวอลดอร์
คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต�ำแหน่งตามวาระตามที่เสนอ
สถานที่ประชุม
: ณ เวลา
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เวลาเข้าร่วมประชุม
:กรุผูงเทพมหานคร
้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้
นระบบ IRม PLUS AGM (Log-in) ได้ในวันที่ 26 เมษายน 2565 		
การลงมติ
วาระนี
้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
ที่มีสาร่ิทวมประชุ
ธิเข้ามร่ผ่วามประชุ
วาระที่ 1มดังพิต่อจตัไปนี
ารณารั
บรองรายงานการประชุ
้งแต่้ เวลา
12.30 น. เป็นต้นไปมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
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: วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30
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(1)
เลื
อ
กตั
ง
้
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
เวลาเริ่มลงทะเบียน
: 12.00 น.
พร้อผมกั
ประชุญมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
งคังบสุของบริ
24 ซึ่งเป็ก�านหนดไว้
่า อให้กตับริ้งษเป็ัทนจ่กรรมการเท่
ายค่าตอบแทนแก่
กรรมการอันเกี่จ่ยะพึวเนืงมี่อหงกัรืบอจะพึ
การปฏิ
ิหน้้งาที่ตามความจ�าเป็นและ
ู้ใดมากน้
ยตามข้
งใดไม่อยบัได้งสู
วาระที่ 1 ข้พิอจเท็ารณารั
บรองรายงานการประชุ
มสามั
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ล บหนังสือเชิญ
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่งได้รอับยเพี
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ดตามล�ษาัทดัข้บอลงมา
ผู้ได้รับวเลื
าจ�านวนกรรมการที
งเลืบอัตกตั
ระชุ2563
ม โดยมีส�าเนารายงานการประชุ
: ณ ห้มองแมกโนเลี
ฟเป็นแอสโทเรี
ย่งอได้นกรุ
มานวนที
พินี ่จจเขตปทุ
งกตัเทพมหานคร
		
ข้อเท็จจริมงวิและเหตุ
(3) บุคคลซึ
ได้
สุนดเดืตามล�
ลงมา
เป็เลขที
นผูา้ยดัไ้ เลีด้บ่ ้ยรถับั151
อกตัสถนนราชด�
ง้ คเป็นัะแนนเสี
จ่ ะพึงมีงหมีรืหมอมรืจะพึ
อัตวัจะพึ
เลืออกตั
ง้ ในครั้งง้นันั้นน้ าปี 2563
ความเห็
นคณะกรรมการ
ต้นทยว่ี่บงสู
า ุคงเงิคลซึ
ประชุ
เบี
งดเลืลงมามี
โบนั
้น กรรมการเท่
ที่ประชุยางเท่
มริผูา้ถาแขวงลุ
ารณาอนุ
ิคน่างตอบแทนกรรมการประจ�
การประชุ
สามัญผูผ้ถลือหุ้น ครั
้งที่ 1/2563
ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันสถานที
ที่ 27 ตุล่ปาคม
ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถยือหุ้นบอลรู
พร้อมม ชั้น 10 โรงแรมวอลดอร์
ในครัง่ สมควร
้งนัร้นบั คะแนนเสี
ในกรณี
รำเบี
ับดัเลืงบ้ยเทพ
อกตั้งมในล�
กัจ�ือนำหุนวนกรรมการที
เกิ้นจึนงจ�สมควรพิ
ะพึ
เลืงกรุ
้งในครั
ครั้งที่ 1/2564 จารณาแล้
ได้จัดให้วมเห็ีขนึ้ ว่เมืา ่อโดยมี
ที่ รม30ะเบี
2564
มดังกล่าว
ในกรณี
คลซึ่งได้รความเห็
ันบผูเลื้อออกเสี
กตัน้งคณะกรรมการ
ในล�
กับหนังสือเชิการประชุ
ญประชุมมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการพิ
ให้ผทู้เป็ี่บนุคประธานเป็
ยงชีำ้ขดัาดบถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน
ทีวั่ปนระชุ
ผู้ถเมษายน
ือยหุบวาระการประชุ
้นสมควรที
่จะรับโดยบริ
รองรายงานการประชุ
ดังกล่าว
มษดััทงได้ต่เอผยแพร่
ไปนี้ มรายงานการประชุ
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการ
ปรากฏบนเว็
บไซต์ขนองบริ
ษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ
ความเห็
คณะกรรมการ
		
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิ
จารณาแล้
ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที
่จะรับรองรายงานการประชุ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมในปี
ัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�
2562 ตามมติที่ประชุามปีสามั2564
ญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 นั้น เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
วาระที
่ 2 วเห็รับนทราบรายงานผลการด�
าเนินงานของบริ
ษัทประจ�าปี 2562มดังกล่าว
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็
ที่ปวาระที
มดังกล่าว
มจึัตงเห็ิค่านผตอบแทนกรรมการประจ�
ปี 2565
จารณารับรองรายงานการประชุ
มสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563วาระที่ 6 ข้พิอจเท็ารณาอนุ
จจริงและเหตุ
ล เสนอต่อที่ประชุมำสามั
ควรให้
ญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2563 ในอัตราเช่นเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนประจ�าปี
ข้อนเท็ควรเสนอให้
จจริงและเหตุ
ผระชุ
ล มผู้ถ่ ือ1หุ้นรับพิรองรายงานการประชุ
		
		
ข้อเท็อจบัจริงคังและเหตุ
ผล
วาระที
่ 2 รัการลงมติ
บทราบรายงานผลการด�าเนิรายงานผลการด�
นงานของบริษัทาประจ�
าปี 2563 ษัทข้ประจ�
ตามข้
2562 ษดัทั งนีข้อ้ 24 ซึง่ ก�าหนดไว้วา่ ให้บริษทั จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความจ�าเป็นและสมควร
เนินงานของบริ
ดังปรากฏในรายงานประจ�
าปี และงบการเงินของบริษัท ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้
อมกับ บของบริ
อเท็าจปีจริ2562
งและเหตุ
ผล
งผ่านมติผอลนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ก�ำหนดไว้
บริมษผูทั ้ถจ่ือายค่
รรมการอัมัตนิคเกี่าย่ ตอบแทนกรรมการประจ�
วเนือ่ งกับการปฏิบตั หิ น้าาทีปีต่ ามความจ�
ข้วาระนี
อเท็จจริ้ต้องและเหตุ
เป็นต้นว่า เงิตามข้
นเดืออนบังเบีคับ้ยของบริ
ประชุมษทั เบีข้้ยอเลี24้ยงซึง่โบนั
ส นั้น วทีา่ ่ปให้ระชุ
หุ้นาจึตอบแทนแก่
งสมควรพิจการณาอนุ
2564 ำเป็นและสมควร
ค่าตอบแทนรายเดือน ม ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุม
การประชุมสามั
ญผู้ถ(แบบ
ือหุ้น56-1ครัOne
้งที่ Report)
1/2563ซึ่งได้
เมือ่อมวันที่ 24 มิถความเห็
ุนายนนคณะกรรมการ
2563จารณาตามที
โดยมี(1)สค่ �าณะกรรมการก�
เนารายงานการประชุ
คณะกรรมการพิ
ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยให้กรรมการในปี 2564
รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2563 ดังปรากฏในรายงานประจ�
าปี 2563
จัดจส่งัดให้ให้
ผู้ถมือีขหุึ้น้นพร้
ให้นักน้ รรมการแต่
ละท่านได้รับค่เ่ าหมาะสมกั
ตอบแทนรายเดื
งในคณะกรรมการ ดังนี้
นคณะกรรมการ
ทราบรายงานผลการด�
ำเนิความเห็
นงานของบริ
ษัทประจ�ำปี 2564 ความเห็นคณะกรรมการ
ตามมติทปี่ คณะกรรมการพิ
ระชุมสามัญผูถ้ อื จหุารณาตามที
น้ ครัง้ ที่ 1/2564
เป็นอัตาราผลตอบแทนที
บหน้าทีอค่นตามต�
วามรับาผิแหน่
ดชอบของกรรมการ
นธุรกิจของ
กัวาระที
บหนัง่ สื2อเชิรัญบประชุ
ม
่คณะกรรมการก�
หนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้
วเห็นว่า อัตราค่าและขอบเขตการด�
ตอบแทนที่จ่ายให้ำเนิ
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ปี
2562
		
ข้อเท็จจริ
งและเหตุผล
ษทั จึงตามมติ
เห็นควรให้
เสนอต่
2565 ในอั
ตราเช่
เดีบาท
ยวกันกับอัผิตดราค่
าตอบแทนประจ�ำจึปีงเห็2564
ดังนี้
ความเห็
นคณะกรรมการ
ปีบริ2563
ที่ประชุ
มสามัอผูญถ้ ผูอื ้ถหุือน้ หุเพื้นอ่ครัพิ้งจทีารณาอนุ
่ 1/2563มตั นัคิ ้นา่ ตอบแทนกรรมการประจ�
เป็นอัตราผลตอบแทนทีำ่เปีหมาะสมกั
บหน้
าที่ นและความรั
ชอบของกรรมการ
นควรให้
รองประธานกรรมการ าปี 2564 ในอัเดืตราเช่
อนละนเดี150,000
นว่าได้แทีสดงไว้
่ประชุในรายงานประจ�
มผู้ถือหุ้นสมควรที
บรองรายงานการประชุ
ษัทประจ�าเนิำปีนงานของบริ
2564 อันษรวมถึ
งคณะกรรมการพิ
การวิ
ายของฝ่ายจัวเห็
ดการ
ำปี 2564 ่จะรั
(1) มค่สามั
าตอบแทนรายเดื
นงกล่ามวัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�
เพืรายงานผลการด�
่อให้ที่ประชุมผู้ถำเนิือหุน้นงานของบริ
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ารณาอนุ
ยวกันกับบาท
อัตราค่าตอบแทนประจ�าปี 2563 ดังนี้
กรรมการ อนตามต�ำแหน่งในคณะกรรมการ
เดือนละ ดั100,000
บาท
ัติงบแสดงฐานะการเงิ
(แบบ 56-1 One Report)วาระที
ซึ่งจั่ ด3ส่งให้พิผจู้ถารณาอนุ
ือหุ้นพร้อมมกั
บหนังสือเชิญประชุมนฯและบัญชีก�าไรขาดทุน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ละท่านได้
งนี้
(1)ให้กค่รรมการแต่
าตอบแทนรายเดื
อนรับค่าตอบแทนรายเดื
(2)
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คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
เดื
อ
นละ
200,000
บาท
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก�าไรขาดทุน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
านได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามต�าแหน่งในคณะกรรมการ ดังนี้
วาระที
พิำจปีารณาอนุ
ซื้อธัธุนรวาคม
กิจสุ2562
กรในประเทศจี
นโดยบริษัท้สย่อบบั
อยญชีซึแ่งล้เข้
ายเป็ให้ประธานกรรมการ
นกรรมการแต่
การเข้าท�ลาะท่รายการการได้
มาซึ
่งสิบาท
นทรั
ย์และรายการที
่ยวโยงกั
น ของเงินปันผลประจ�าปีของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการ
ผู้ถือผหุล้นรับทราบผลการด�
ำเนินงานของบริ
2564
รองประธานกรรมการ
นละ 200,000
150,000
บาท
ให้เดืเดืกออรรมการทั
้งคณะได้
รับค่พาตอบแทนพิ
เศษในอัต่เกีราร้
อยละ 0.50
นและบั่ ญษ2ัทชีกประจ�
�าไรขาดทุ
น ส�าหรับมปีสัตนิ้ ิกสุารเข้
ดวันทีา่ 31
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู
ว ดัางข่ปรากฏ
งบแสดงฐานะการเงิ
ข้เพือเท็่อรายงานให้
จจริงและเหตุ
นละ
กรรมการ
เดื
อ
นละ
100,000
บาท
งบแสดงฐานะการเงิ
นและบันญและรายงานของผู
ชีก�าไรขาดทุน ส�้สาหรั
่ อ31เท็่งจัจธัดนจริ
รองประธานกรรมการ
อนละ 150,000 บาท
ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกัเดืนเอง
ในงบการเงิ
อบบับปีญสชีิ้นรสุับดอนุวันญทีข้าตซึ
ส่วาคม
งให้
ผู้ถือ2563
หุ้นพร้ซึผอ่งมกั
งสือเชิญประชุม ้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏ
งและเหตุ
ลได้ผบ่าหนันการตรวจสอบจากผู
วาระที่ 3 นพิและรายงานของผู
จารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิ
และบั
น อส�มกั
ำหรับบหนั
ปีสงิ้นสือสุเชิ
ดวัญนประชุ
ที่ 31ม ธันวาคม 2564
(2) ค่าตอบแทนพิ
ในงบการเงิ
้สอบบัญชีความเห็
รับอนุญนนาตซึ
่งจัดญส่ชีงกให้ำ� ไรขาดทุ
ผู้ถือหุ้นพร้
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ง
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ษ
ท
ั
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อ
ยที
่
C.P.
Pokphand
Ltd. ของเงิ
(“CPP”)
ถือหุำ้นปีทัของแต่
้งหมดโดยทางอ้
ม และ CPPจารณา
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได
		
ข้อเท็จจริ
งและเหตุผล คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก�าไรขาดทุน ส�าหรับปีส(2)
้งคณะได้
ตอบแทนพิ
เศษในอัตราร้อCo.,
ยละ 0.50
นปันผลประจ�
ละปี โดยให้คอณะกรรมการไปพิ
ความเห็
นคณะกรรมการ
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Co., Ltd. (“ผู
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จ่ากยกัรรมการทั
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งบแสดงฐานะการเงิ
ญนชีว่าก�ำทีไรขาดทุ
ส�ผหุำ่าน้ หรั
บปีสิ้นChina
สุจ่ ดะอนุ
วันมทีตั ่ งิ 31
ธันวาคม
ซึ่งญได้ชีผก่า� นการตรวจสอบจากผู
และ(Qinhuangdao)แบ่งให้
คณะกรรมการพิ
ป่ ระชุมซึผูน่งถ้ได้อื (1)
สมควรที
บแสดงฐานะการเงิ
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และบั
ไรขาดทุ
นส�าหรัFood
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ประกาศคณะกรรมการก�
ากับตลาดทุ
ากับดูพแลกิ
้ คณะกรรมการก�
าหนดค่จิารตอบแทนและสรรหากรรมการได้
พิจารณาความ
ภกิต เจียรวนนท์
เรก ศรีษปัทระทั
นัย วิทนวัสรวมถึ
การเวชงนโยบายก�
ศาสตราจารย์
ิเศษจการของบริ
ดร.กิตติพษงษ์ัท ทักิ้งตนียารั
กษ์ และนายไพศาล
ะกิจเจริญ กรรมการ
โดยค�าสั่งของคณะกรรมการบริษัท
เลืนายสุ
อกและเสนอแต่
งตั้งเป็นายอดิ
นกรรมการบริ
แต่กอษ์ย่านายวิ
งใด
รูค้ วามช�านาญเฉพาะด้านทีจ่ �าเป็นต้องมี (Board Skills Matrix) และความหลากหลายในคณะกรรมการ เป็นปัจจัยเพิม่ เติมในการเสนอชือ่ บุคคลดังกล่าว ส�าหรับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส�านักเลขานุการบริษัท ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2766-8321 หรือ 0-2766-8354
ความเห็นคณะกรรมการ
บุคคลที
่ได้รับการเสนอชื่อให้
เป็นงกรรมการอิ
สระนั้น คณะกรรมการได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวจะสามารถให้
คณะกรรมการพิกรณี
จารณาอย่
างรอบคอบและระมั
ดระวั
ตามที่คณะกรรมการก�
าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้
วเห็นว่า ที่ประชุความเห็
มผู้ถือนหุได้้น อย่างเป็นอิสระและเป็นไป
สอบถามข้
อ
มู
ล
เพิ
ม
่
เติ
ม
กรุ
ณ
าติ
ด
ต่
อ
ส�
า
นั
ก
เลขานุ
ก
ารบริ
ษ
ท
ั
ที
โ
่
ทรศั
พท์หมายเลข 0-2766-8321 หรือ 0-2766-8354
สมควรทีจ่ ะแต่งตัง้ นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ นางวัชรี วิมกุ ตายน และนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ กรรมการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส�านักเลขานุการบริษัท ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2766-8352 หรือ 0-2766-8349
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107546000385
เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ +66(0) 2993-5080-7 โทรสาร +66(0) 2993-5089  www.ncgroup.co.th

ที่ NCH 007 / 2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564
2. รายงานประจ�ำปี 2564 แบบ 56-1 One Report (ในรูปแบบQR CODE)
3. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
5. นิยามกรรมการอิสระ ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
7. ข้อบังคับของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565
10. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565
ด้วยคณะกรรมการบริษทั เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซงิ่ จ�ำกัด (มหาชน) ได้มมี ติให้กำ� หนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.
ณ บริษทั เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซงิ่ จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/765 หมูท่ ี่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ต�ำบลคูคต อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 เพือ่ พิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1		 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564
			ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 โดยมีส�ำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมา
พร้อมนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
			ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 ดังกล่าว
			จ�ำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ เสียงข้างมากของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2		 พิจารณารับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
			ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�ำปี 2564
แบบ 56-1 One Report (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
			ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2564 และรับทราบรายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการ
			จ�ำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3		 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ�ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
			ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจ�ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี 2564 แบบ 56-1 One Report
(QR Code) ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏใน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
			ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ประจ�ำปีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว
			จ�ำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ เสียงข้างมากของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4		 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรจากผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
		 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นก�ำหนดให้ต้องมีทุนส�ำรองมากกว่านั้น
จากผลการด�ำเนินงานในปี 2564 ทีผ่ า่ นมา งบการเงินเฉพาะของบริษทั มีผลก�ำไรสุทธิจำ� นวน 268,734,881.82 บาท ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงเห็น
ควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาจัดสรรเงินส�ำรองตามกฎหมายจ�ำนวน 13,500,000.00 บาท ส�ำหรับผลประกอบการ  ปี 2564 ท�ำให้งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทมีทุนส�ำรองตามกฎหมาย จ�ำนวน 95,060,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.63 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว (บริษัทมีทุนจดทะเบียน
ช�ำระแล้ว 1,245,283,691.00 บาท)
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษี และส�ำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงิน
ปันผลให้นำ� ปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการ
ด�ำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 239,654,718.61 บาท
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท โดยก�ำหนดจ่ายปันผลในวันที่
17 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
							
				
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงาน
														
ปี 2564 (บาท)
ปี 2563 (บาท)
ก�ำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)
                   239,654,718.61
112,498,657.07
หัก ส�ำรองตามกฎหมาย
13,500,000.00
6,200,000.00
ก�ำไรสุทธิหลังหักส�ำรองตามกฎหมาย
226,154,718.61
106,298,657.07
(หุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว 1,245,283,691 หุ้น)    
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
99,622,695.28
49,811,347.64
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
0.08
0.04
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก�ำไรสุทธิหลังหักส�ำรองฯ
44.05
46.86
			ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2564 เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมาย จ�ำนวน
13,500,000.00 บาท และจ่ายปันผลจากผลการด�ำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท โดยก�ำหนดจ่ายปันผลในวันที่  17 พฤษภาคม 2565
โดยก�ำหนดให้มีวันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ทั้งนี้
การใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
			จ�ำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ เสียงข้างมากของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
			ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ กรรมการ
จะต้องออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อยจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ�ำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน
หนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง จ�ำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายวิชาญ
อมรโรจนาวงศ์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการ
2. นายวรการ เทพเฉลิม กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า
เป็นบุคคลทีส่ ามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเป็นกรรมการครบถ้วนตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และมีความรูค้ วามสามารถ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตาม
ก�ำหนดวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึง่ ( รายนามและประวัตยิ อ่ ของกรรมการ ปรากฏ
ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 )
อนึ่ง ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการสามารถอ่านได้จากรายงานประจ�ำปี 2564 แบบ 56-1 One Report
และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด       
			ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหา
กรรมการของบริษทั อย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว  เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ในการเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้
กรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
			จ�ำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ เสียงข้างมากของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�ำปี 2565
			ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 34 ก�ำหนดให้กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามข้อบังคับหรือตามทีท่ ปี่ ระชุมหรือผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณา ซึง่ อาจก�ำหนดเป็นจ�ำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์
และจะก�ำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบ
ของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ ได้พจิ ารณาหลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนั แล้ว เห็นว่าหลักเกณฑ์คา่ ตอบแทน
กรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ อยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มี

คุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
			กรรมการชุดย่อยในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนฯ ในปี 2564 และอนุมัติเงินบ�ำเหน็จกรรมการอิสระ ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 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
-ไม่มี3. 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�ำกับดูแลกิจการ
- ประธานกรรมการฯ
30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
- กรรมการฯ               20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
		6.2 ค่าบ�ำเหน็จกรรมการ
อนุมตั เิ งินบ�ำเหน็จกรรมการอิสระ ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2564 ไม่เกิน 495,000บาท โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายบ�ำเหน็จกรรมการบริษทั ดังนี้
		l บริษทั จะจ่ายโบนัสกรรมการส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน ณ ปีทมี่ กี ารจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยให้จา่ ยในอัตราร้อยละ  0.5% ของยอดเงินปันผลสุทธิ
ของปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 1 ล้านบาท
		l โบนัสกรรมการจะค�ำนวณจ่ายตามระยะเวลาที่กรรมการด�ำรงต�ำแหน่งในปีนั้นๆ และจ่ายให้กับกรรมการทุกท่านเท่าๆ กัน โดยหากค่าตอบแทนใดๆ
			ที่กรรมการได้รับมีความซ�้ำซ้อนกัน ให้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าเป็นหลัก
		l โบนัสกรรมการจะจ่ายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี นั้นๆ แล้ว โดยการจัดสรรจ�ำนวนเงินและวิธีการจ่ายให้เป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
			ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส�ำหรับปี 2565 และอนุมัติ
เงินบ�ำเหน็จกรรมการอิสระ ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2564  ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ เสนอมา
			จ�ำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7		 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำ� หรับงบการเงินปี 2565 และก�ำหนดค่าตอบแทน
			ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด มาตรา 120 ซึ่งก�ำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก�ำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของ
อัตราค่าสอบบัญชีปี 2564 แล้วมีความเห็นว่า บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด เป็นบริษทั สอบบัญชีทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั แต่อย่างใด จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเพือ่ เสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�ำหรับปี 2565  โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้
1. นางสาวโชติมา
กิจศิรกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทส�ำหรับปี 2563-2564) หรือ
2. นางสาววันนิสา
งามบัวทอง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
4. นางสาวนิธินี   กิตติคุณาพงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
คนใดคนหนึง่ เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั พร้อมก�ำหนดค่าสอบบัญชีสำ� หรับงบการเงินของบริษทั ส�ำหรับปี 2565
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  เป็นจ�ำนวนเงิน 1,485,000 บาท โดยเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งในปี 2564 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี
งบการเงินบริษัท ให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด จ�ำนวน 1,290,000   บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง
จ�ำนวน 54,836 บาท
นอกจากนี้ บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด เป็นบริษทั สอบบัญชีของบริษทั ย่อยทัง้ 3 แห่ง ของบริษทั ได้แก่ บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด,
บริษทั ควอลิตี้ ลิฟวิง่ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด และบริษทั ศิรอิ รุณ เวลเนส จ�ำกัด โดยในปี 2564 บริษทั จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวม 3 บริษทั ให้แก่
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด จ�ำนวน 461,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง จ�ำนวน 8,033 บาท
ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มผี สู้ อบบัญชีทา่ นใดทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ รวจสอบบัญชีของบริษทั มาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบญ
ั ชีตดิ ต่อกัน
			ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี   โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี  
และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวโชติมา กิจศิรกร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7318 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6838 หรือนางสาวชุตนิ นั ท์ กอประเสริฐถาวร ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 9201 หรือนางสาวนิธินี  กิตติคุณาพงษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843  แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2565 และก�ำหนดค่าสอบบัญชีจ�ำนวน 1,485,000 บาท
			ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ นางสาวโชติมา กิจศิรกร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7318 หรือ
นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6838 หรือนางสาวชุตนิ นั ท์ กอประเสริฐถาวร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9201 หรือนางสาวนิธนิ ี  
กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843  แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2565 และก�ำหนดค่าสอบบัญชี
จ�ำนวน 1,485,000 บาท
			จ�ำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ เสียงข้างมากของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8		 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
			ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ
อย่างไรก็ดี กรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ประสงค์จะให้มกี ารพิจารณาและลงมติในเรือ่ งอืน่ ๆ นอกเหนือจากทีก่ ำ� หนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ของกฎหมายซึง่ บัญญัตไิ ว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมือ่ ทีป่ ระชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่ แล้ว
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก�ำหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”
			ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หาก
ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าวข้างต้น
เนือ่ งด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิม่ ทางเลือกให้บริษทั จดทะเบียนจัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2564 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบของ QR Code
ได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2564 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2565 อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์ขอรับรายงานประจ�ำปี 2564 แบบ 56-1 One Report ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ซ.อัมพร ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ล�ำลูกกา 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.พิบูลย์   ลิมประภัทร หรือ นายวิชาญ  อมรโรจนาวงศ์ หรือ นายวรการ  เทพเฉลิม หรือ นายวิกรม  ศรีประทักษ์   กรรมการ
อิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และยื่นต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุม
ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2531-5533, 0-2993-5080-7 ต่อ 403 และ 401

( รศ.ไตรรัตน์  จารุทัศน์ )
ประธานกรรมการ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565
ค่าตอบแทน

SCI Electric Public Company Limited
SCI Electric Public Company Limited
ที่ SCI 001/SH 2565
วันที่ 7 มีนาคม 2565

ทีที่่ SCI
SCI 001/SH
001/SH 2565
2565

เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565
ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

วัวันนทีที่่ 77 มีมีนนาคม
าคม 2565
2565

1. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
2. รายงานประจำ�ปี 2564 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และสำ�เนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไร
นเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำ�ไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
เรืเรื่่ อองง ขอเชิ
ญขาดทุ
ประชุ
ญ
้้ ถถืืออหุหุ้้ นนคประจ
าปี
2565
ขอเชิ
ประชุมมสามั
สามั
ญผูผูงเขปของบุ
ประจ
2565่อให้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการ
3. ญ
รายนามและประวั
ติโดยสั
คลที่ได้ราปี
ับการเสนอชื
4. คำ�ชี้แจง การลงทะเบียน และ วิธีการมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565
เรีเรี ยยนน ท่ท่าา5.นผู
บริ
เอสซี
ลคตริ
ดด (มหาชน)
่เกี่ยวข้ไไอ
หุ้นและการออกเสี
ยงลงคะแนน
นผูข้้้ ถถอืืบัอองหุหุคับ้้ นนของบริ
บริ ษษษัทััททส่วนที
เอสซี
อองกัอีอีบเเการประชุ
ลคตริมคคผู้ถจจือากั
ากั
(มหาชน)
6. รายนามและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2565
7. แบบตอบรับการเข้
าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ม
ปี 2565 ญ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ าปี 2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
สิสิ่ง่งทีที่่สสงง่่ มาด้
าเนารายงานการประชุ
มาด้ วว8.ยย หนังสื1.
1.อมอบฉันสสทะแบบ
าเนารายงานการประชุ
มสามั
สามัญผูผู้้ ถถืืออหุหุ้้ นนประจ
ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
ข.
9. คู่มือการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

2.
2. รายงานประจ
รายงานประจาปี
าปี 2564
2564 (รู(รู ปปแบบ
แบบ QR
QR Code)
Code) ซึซึงง่่ ประกอบด้
ประกอบด้ ววยรายงานผลการด
ยรายงานผลการดาเนิ
าเนินนงานของ
งานของ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ
ษัททั ในรอบปี
เอสซีไอ อีเลคตริ
ค จำ�กัด และส
(มหาชน)าเนางบแสดงฐานะการเงิ
(บริษทั ) ได้มมี ติให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ อื นหุน้ และงบก
ประจำ�ปี 2565าไรขาดทุ
ในวันที่ 29 เมษายน
2565
เวลา
14.00 น.ล
บริ
ษ
2564
น
เบ็
ด
เสร็
จ
บริ ษัทในรอบปี 2564 และสาเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (งบดุ
(งบดุ
ล
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
และงบก
และงบกาไรขาดทุ
าไรขาดทุนน)) สิสิ ้นสุ
้นสุดด ณ
ณ วัวันนทีที่่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2564
2564 ซึซึงง่่ ผ่ผ่าานการตรวจสอบจากผู
นการตรวจสอบจากผู้้ สสอบบั
อบบัญ
ญชีชี
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ
มสามั
ญผู้ถือวหุ้นประจำ�ปี 2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
รับอนุญ
าตแล้
ว มสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รับริบษอนุ
ัทได้จญ
ัดทำาตแล้
�รายงานการประชุ
กำ�หนดโดยมีสำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
3.
ติโิโดยสั
งงเขปของบุ
คลที
่ได้ รับการเสนอชื
่อ่งประชุ
ให้
าแหน่
งงกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นว่าได้มีกตารบั
นทึกรายงานการประชุ
ญผู่ไ้ถด้ือหุร้นับประจำ
�ปี 2564 ซึ่อ
่อวันทีาแหน่
่ 13 พฤษภาคม
2564 ไว้อย่างถูกต้อง
3. รายนามและประวั
รายนามและประวั
ดยสั
เขปของบุมคคสามั
คลที
การเสนอชื
ให้ ดดมเมืารงต
ารงต
กรรมการ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำ�ปี 2564 ดังกล่าว
4. ้จคะต้าชีองได้้แจง
การลงทะเบี
ยนยและ
วิธีการมอบฉั
ทะ ในการประชุ
สามัสญ
้ ถือยหุงลงคะแนน
้ นประจาปี 2565
หมายเหตุ มติในวาระนี
รับการรั
บรองด้วยคะแนนเสี
งข้างมากของจำ
�นวนเสียงทั้งน
หมดของผู
้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมมและมี
ิทธิอผูอกเสี

4. คาชี ้แจง การลงทะเบียน และ วิธีการมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำ
ษัทในรอบปี
5.
ข้ข้�เนิออนบับังานของบริ
งงคัคับบของบริ
ษษััททส่ส่2564
วนที่่เเกีกี่่ยยวข้
บบการประชุ
มผูผู้้ ถถืืออหุหุ้้ นนและการออกเสี
ยงลงคะแนน
5.ผล คณะกรรมการได้
ของบริ
วข้�ออเนิงกั
งกั
การประชุ
งลงคะแนน
ข้อเท็จจริงและเหตุ
จัดเตรียมข้
อมูลเกีว่ยนที
วกับผลการดำ
นงานของบริ
ษัทสำ�หรัม
บรอบปี 2564 และการออกเสี
ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยูย่ในรายงานประจำ
�ปี 2564 โดยได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นภาพรวมของผลการดำ�เนินงานของบริษัทโดยสรุป
6.
ออมูมูลลโดยสั
งงเขปของกรรมการอิ
สสระ
ืื ออหุหุ้้ นนสามารถมอบฉั
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุ
มสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำ
ษัทในรอบปี 2564 น
6. รายนามและข้
รายนามและข้
โดยสั
เขปของกรรมการอิ
ระ ซึซึ่่งง�เนิผูผู้้ นถถงานของบริ
สามารถมอบฉั
นทะให้
ทะให้ เข้
เข้ าาร่ร่ ววมม
หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื
อ
่
ทราบจึ
ง
ไม่
ต
อ
้
งมี
ก
ารลงมติ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำ�ไรขาดทุน) ของบริษัทสำ�หรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่าน
7.
บบวการเข้
าร่ร่ ววมประชุ
ญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การตรวจสอบของผู
ญชีรับอนุญาตแล้
และรับาทราบรายงานของผู
้สอบบัญญชี ผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. ้สอบบัแบบตอบรั
แบบตอบรั
การเข้
มประชุมมสามั
สามั
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และข้อบังคับของบริษทั ซึง่ กำ�หนดให้คณะกรรมการ
หนั
ทะแบบ
ข.
บริษัทต้องจัดให้8.
�ไรขาดทุ
8.มีการทำ�งบแสดงฐานะการเงิ
หนังงสืสืออมอบฉั
มอบฉัน นนและงบกำ
ทะแบบ
ข. นเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำ�ไรขาดทุน) ของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำ�ปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้แสดงไว้ใน
รายงานประจำ�ปี9.2564 ซึคู่งได้
ส่งให้แก่ผู้ถือวหุ้นมประชุ
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
มม่่ จือือัดการเข้
านสื่อ่ออิอิเเล็ล็กกทรอนิ
กส์ส์ (E-Meeting)
9. คูคณะกรรมการเห็
การเข้ าาร่ร่นสมควรเสนอให้
วมประชุมมทและลงคะแนนผ่
และลงคะแนนผ่
ทรอนิ
(E-Meeting)
ความเห็นคณะกรรมการ
ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุามนสื
ัติงบแสดงฐานะการเงิ
นก
และงบกำ
�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำ�ไรขาดทุน)
ของบริษัทสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้วและควรรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
ด้
ว
ยที
่
ป
ระชุ
ม
คณะกรรมการบริ
ษ
ั
ท
เอสซี
ไ
อ
อี
เ
ลคตริ
ค
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ากั
ด
(มหาชน)
(บริ
ษ
ั
ท
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ติติใใยห้ห้งลงคะแนน
จจดดัั ประชุ
หมายเหตุ
ในวาระนี
้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วษ
ยคะแนนเสี
ยงข้ไาองมากของจำ
�นวนเสี
้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ
ด้ วยที่ปมติระชุ
มคณะกรรมการบริ
ัท เอสซี
อีเลคตริ
ค ยจงทัากั้งหมดของผู
ด (มหาชน)
(บริษมัทและมี
ได้สิทมมธิอีมีมอกเสี
ประชุมมสามั
สามัญ
ญผูผู้้

ถือหุ้นประจาปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) เพื่อพิจารณา

ถือหุ่ ้ น4 ประจ
าปี ม2565
นนทีกำ่ �29
2565 เวลา
น. (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) เพื่อพิจารณา
วาระที
พิจารณาอนุ
ัติการงดจัในวั
ดสรรทุ
ไรสุทธิเมษายน
เป็นทุนสำ�รองและการงดจ่
ายเงินปัน14.00
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ระเบี
ย
บวาระการประชุ
ม
ดั
ง
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ไปนี
้
ข้
อ
เท็
จ
จริ
ง
และเหตุ
ผ
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ต
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ษ
ท
ั
มหาชนจำ
�
กั
ด
พ.ศ.
2535
(รวมทั
ง
้
ที
ม
่
ก
ี
ารแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำ�หนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
ประจำ�ปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนสำ�รองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนีจ้ ะมีจ�ำ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน
นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั กำ�หนดให้จา่ ยเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล และทุนสำ�รองตามกฎหมาย
สำ�หรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

1

1
ทั้งนี้ แม้ผลการดำ�เนินงานของบริษัท จะมีก�ำ ไรจากกิจการดำ�เนินงาน แต่เนื่องด้วย บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิ 128.38 ล้านบาท และอ้างอิงเงื่อนไขของธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย (Exim) ที่ผ่อนปรนการชำ�ระหนี้ของบริษัทในกลุ่ม จากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศพม่า โดยมีเงื่อนไขห้ามจ่ายเงินปันผลจนถึง
Address : 107/1 Moo1, Bangna-Trad Km. 27 Rd., Bangbor, Samutprakarn 10560
: :107/1
Moo1,
Km. 27 สRd.,
Bangbor,
10560
สิ้นปี 2565 Factory
บริAddress
ษัทฯ จึงไม่
สามารถจั
ดสรรกำ
�ไรสุทธิเBangna-Trad
ป็น-7
ทุนสำ�Fax
รองตามกฎหมายและไม่
ามารถจ่
ายเงิ
นปันผลได้
Tel
66-23381414,
: 66-27080326,
-7
E-mail
:Samutprakarn
service@sci-mfgr.com
Factory&Tel
66-23381414,
-7 Fax : 66-27080326,
-7 E-mailE-mail
: service@sci-mfgr.com
Executive
IR:Office
Tel : 66-23618014-7
Fax : 66-23618018
: ir@sci-groups.com
Executive & IR Office Tel : 66-23618014-7 Fax : 66-23618018 E-mail : ir@sci-groups.com

(1) คณะกรรมการบริษัท
		
ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)
ประธานกรรมการ
กรรมการ
		
เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)
ประธานกรรมการ
กรรมการ
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
		
ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		
ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)
ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)
ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี ให้กรรมการจำ�นวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม และกรรมการผูพ้ น้ จากตำ�แหน่งมีสทิ ธิได้รบั เลือกตัง้ ใหม่อกี ได้ สำ�หรับกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตำ�แหน่งตาม
วาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 มีจำ�นวน 4 ท่าน ได้แก่
(1) นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล
กรรมการอิสระ
(2) นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
กรรมการอิสระ
(3) นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร
กรรมการ
(4) นายวิชัย ญาณิสรางค์กูล
กรรมการ
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำ�หรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
2565 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึง วันที่ 10 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำ�นงในเรื่องดังกล่าว
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความ
สามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ทั้งนี้
สำ�หรับการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วว่าบุคคลทีจ่ ะเสนอชือ่ นัน้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ความเห็นคณะกรรมการ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระใน
ครั้งนี้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการสำ�หรับปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ จิ ารณากำ�หนดค่าตอบแทนแก่กรรมการสำ�หรับปี 2565 โดยในการพิจารณากำ�หนดค่าตอบแทน
ดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำ�ไรของบริษทั รวมทัง้ ขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ ทัง้ นี้ คณะกรรมการ (ตามคำ�แนะนำ�และเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการสำ�หรับปี 2565 ดังนี้

อัตราที่เสนอ
ปี 2565

25,000 บาท
15,000 บาท

25,000 บาท
15,000 บาท

45,000 บาท
20,000 บาท

45,000 บาท
20,000 บาท

20,000 บาท
15,000 บาท

20,000 บาท
15,000 บาท

25,000 บาท
20,000 บาท

25,000 บาท
20,000 บาท

20,000 บาท
15,000 บาท

20,000 บาท
15,000 บาท

25,000 บาท
20,000 บาท

25,000 บาท
20,000 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ข้างต้น จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการอิสระ) ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากตำ�แหน่งสูงสุดตำ�แหน่งเดียวเท่านั้น
3. กรรมการบริษทั (เฉพาะกรรมการอิสระ) ซึง่ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบฯ และ/หรือ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะได้เบีย้ ประชุมจากทุกตำ�แหน่ง
ค่าตอบแทนพิเศษ (เฉพาะกรรมการอิสระ)
จำ�นวนเงินไม่เกิน 3,250,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่เสนอ : - ไม่มี ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำ�หรับปี 2565 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดย
เป็นการพิจารณาอนุมัติให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อบังคับของบริษัท
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส�ำ หรับปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และข้อบังคับของบริษทั กำ�หนดให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำ�ปี
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้
คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้
1. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำ�กัด (เป็นผู้สอบบัญชีปี 2557-2559 )
หรือ
2. นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำ�กัด (เป็นผู้สอบบัญชีปี 2560-2564)
หรือ
3. นาง พรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำ�กัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้ท�ำ การตรวจสอบและรับรองงบการเงินของ
บริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำ�ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน
หรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน
นอกจากนีค้ ณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ กำ�หนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี สำ�หรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทจำ�นวน 2,050,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆอีก (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทย่อยด้วย โดยบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำ�กัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี
2558 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีและเป็นไปตามกำ�หนดเวลาที่กฎหมายกำ�หนดเสมอมา)
โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกันสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2565 เป็นไปดังนี้
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และ 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรทุนกำ�ไรสุทธิเป็นทุนสำ�รองและการงดจ่ายเงินปันผล
ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อัตราเดิม
ปี 2564

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชี 2565 (บาท)

รอบปีบัญชี 2564 (บาท)

ค่าสอบบัญชี

ค่าบริการอื่นๆ

ค่าสอบบัญชี

ค่าบริการอื่นๆ

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำ�กัด (มหาชน)

2,050,000

-

2,050,000

-

รวม

2,050,000

-

2,050,000

-

** ไม่รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำ�กัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกรายเป็นผู้มี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนมีความเป็นอิสระ และปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เป็นอย่างดี อีกทัง้ ค่าสอบบัญชีมอี ตั ราทีเ่ หมาะสมเมือ่ พิจารณาประกอบกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในงานการ
สอบบัญชีของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส�ำ หรับ
ปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ
นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ นาง พรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์
จำ�กัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำ�กัด มอบหมายเป็นผู้
สอบบัญชีของบริษัทโดยกำ�หนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท จำ�นวน 2,050,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆอีก
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ตามที่ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้ประกาศในเวบไซต์ของบริษัท (www.sci-mfgr.com) ในระหว่างวันที่
1 พฤศจิกายน 2564 จนถึง วันที่ 10 ธันวาคม 2564 นั้น บริษัทขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เข้าร่วมประชุมตามวัน และ เวลา ดังกล่าวข้างต้น เอกสารและหลักฐานทีต่ อ้ งใช้เพือ่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ โปรดศึกษาตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
คำ�ชี้แจง การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานที่ต้องแสดงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 โดยบริษัทจะดำ�เนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งปรากฏตาม
สิง่ ที่ส่งมาด้วย 5 และเพือ่ เป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุ้น ในกรณีที่ผถู้ ือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัท เข้าประชุมและลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยผู้ถือหุ้นโปรดกรอก
ข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบ พร้อมปิดอากรแสตมป์จ�ำ นวน 20 บาท ส่งมายัง
ฝ่ายเลขานุการ บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำ�กัด (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
ในกรณีการมอบฉันทะให้คัสโตเดียนเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) เข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศอาจใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ซึ่งสามารถ download ได้จาก website ของบริษัทที่ www.sci-mfgr.com
อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทกำ�หนดวันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2565
บริษัทขอแจ้งว่าท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอพพลิเคชั่น Zoom) เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันประชุม
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำ�กัด (มหาชน)
(นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

ที่ CTW 011/2565

11 เมษายน 2565

เรื่อง				 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
เรียน				 ท่านผูถ้ ือหุ้นบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ�ำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส�ำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
7. ข้อปฎิบัติส�ำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนส�ำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. การขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
				 ด้วยคณะกรรมการบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ�ำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้นัดเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1.		 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564
				วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 และได้จัดท�ำรายงาน
การประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยล�ำดับที่ 1 ซึง่ บริษทั ฯ ได้จดั ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก�ำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ctw.co.th ตั้งแต่วันที่
27 เมษายน 2564
				ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ดังกล่าว
เนื่องจากเป็นบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับรองแล้ว
วาระที่ 2.		 รับทราบรายงานประจ�ำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�ำปี 2564
				วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯคณะกรรมการได้จดั ท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี
2564 ดังปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยล�ำดับที่ 2
				ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ และรายงาน
ของคณะกรรมการที่เป็นสาระส�ำคัญส�ำหรับปี 2564 ที่ผ่านมา
วาระที่ 3.		 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�ำไรขาดทุนของบริษัทฯ ส�ำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
				วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดท�ำงบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฎใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยล�ำดับที่ 2 ซึง่ ตรวจสอบและ
รับรองโดย นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3930 และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
จึงขอน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้สามัญถือหุ้นประจ�ำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
				ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั งิ บดุลและงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เนือ่ งจากคณะกรรมการเห็นว่างบการเงินนี้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ได้ทำ� การตรวจสอบ และได้ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 4.		 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�ำไรสุทธิส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2564
				วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 25 ของก�ำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันสิน้ รอบบัญชีภายหลังจากหักส�ำรองต่างๆ ตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการจะต้องเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
ผลการด�ำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ�ำนวน 483.88 ล้านบาท แต่มีก�ำไรสะสมที่ยัง
ไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปี 2564 จ�ำนวน 247.50 ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้ ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อที่ 41 ทีก่ ำ� หนดให้บริษทั ฯ
จ่ายเงินปันผลจากเงินก�ำไร
				ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารจัดสรรเงินก�ำไรสุทธิ ส�ำหรับผลการด�ำเนิน งานประจ�ำปี 2564 และ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 39.79 ล้านบาท โดยจะจ่ายจากก�ำไรสะสมที่
ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยก�ำหนดรายชื่อผู้ถือที่มีสิทธิในการรับเงิน
ปันผล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 (Record Date) และก�ำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทัง้ นีส้ ทิ ธิในการรับเงิน
ปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน ปี 2563 – 2564
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายละเอียด
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
จ�ำนวนหุ้น
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
รวมจ�ำนวนเงินที่จ่ายปันผล
อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับก�ำไรสุทธิ

ปี 2564 (ปีที่นำ� เสนอ)
(483.88) ล้านบาท
247.50 ล้านบาท
397,906,284 หุ้น
0.10 บาท/หุ้น
39.79 ล้านบาท
N/A %

ปี 2563
284.81 ล้านบาท
885.33 ล้านบาท
397,906,284 หุ้น
0.45 บาท/หุ้น
179.06 ล้านบาท
62.87 %

โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาเห็นว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ
วาระที่ 5.		 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบ�ำเหน็จให้แก่กรรมการและพนักงานประจ�ำปี 2564
				วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 43 ซึง่ ก�ำหนดให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาจ่ายค่าบ�ำเหน็จ
ตอบแทน หรือเงินรางวัลพิเศษแก่กรรมการและพนักงานหรือลูกจ้างทุกปี ในอัตรารวมกันไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดขาย โดยจัดสรรให้
แก่กรรมการ 1 ใน 3 ส่วน และให้แก่พนักงานหรือลูกจ้าง 2 ใน 3 ส่วน
ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนของการเสนอจ่ายค่าบ�ำเหน็จตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังรายละเอียดตามทีป่ รากฏใน หัวข้อ “นโยบายการ
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
				ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากผลการด�ำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 (COVID-19) แต่เพือ่ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของพนักงาน ตลอดจนเพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจให้แก่พนักงาน
ซึ่งตั้งใจปฏิบัติงานด้วยดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบ�ำเหน็จ ส�ำหรับปี 2564 ให้แก่
พนักงานคนละเท่ากับเงินเดือนครึ่งเดือน และงดจ่ายเงินบ�ำเหน็จให้แก่กรรมการ
วาระที่ 6. พิจารณาก�ำหนดค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับกรรมการ ประจ�ำปี 2565
				วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมประจ�ำปี 2565 ซึ่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม ส�ำหรับกรรมการ
ประจ�ำปี 2565 เท่ากับปีก่อนโดยมีรายละเอียดค่าเบี้ยประชุมดังนี้
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ส�ำหรับปี 2564 – 2565
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธาน
- กรรมการอื่น

ปี 2565 (ปีที่นำ� เสนอ)
ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง

ปี 2564
ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง

50,000
40,000

50,000
40,000

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
- กรรมการอื่น
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธาน
- กรรมการอื่น

40,000
30,000

40,000
30,000

40,000 / ปี
30,000 / ปี

40,000 / ปี
30,000 / ปี

				ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มีค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือน และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ
				ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาก�ำหนดค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับกรรมการประจ�ำปี 2565 เท่ากับปีก่อน โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
				วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 17 ซึง่ ก�ำหนดให้กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ส�ำหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2565 นี้ มีกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระจ�ำนวน 3 คน
ได้แก่
1. นายซุน ทาว-เฮิน
กรรมการผู้อ�ำนวยการ (กรรมการผู้มีอำ� นาจลงนาม)
2. นายเกษม กุหลาบแก้ว กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำ� นาจลงนาม)
3. นายลี ไมเคิล เชา-ฉุน กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดังรายละเอียดตาม ที่ปรากฏในหัวข้อ
“การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) เห็นควร
เสนอเลือกตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระ 3 คน ได้แก่ 1) นายซุน ทาว-เฮิน 2) นายเกษม กุหลาบแก้ว และ 3) นายลี ไมเคิล เชา ฉุน
กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ (โดยกรรมการทัง้ 3 คนไม่ได้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ)
บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ดังกล่าว เป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อก�ำหนดหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการองค์กร ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 คน รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 3
นอกจากนี้ บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ในครัง้ นีไ้ ม่มกี ารด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั ฯ และได้ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรอง หรือการพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ยังไม่มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
				ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย เห็นควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ
ทั้ง 3 คนที่ออกจากต�ำแหน่งกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
วาระที่ 8.		 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตมิ หาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 36
ซึ่งก�ำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี
				ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจากบริษทั ส�ำนักงาน อีวาย
จ�ำกัด แล้วเห็นว่า มีมาตรฐานการท�ำงานที่ดีและมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพึงพอใจ คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ ประจ�ำปี 2565 และก�ำหนดค่าสอบบัญชีสำ� หรับบริษทั ฯ เป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 2,580,000 บาท เท่ากับปีกอ่ น โดยผูส้ อบบัญชี
ไม่ได้ให้บริการอืน่ แก่บริษทั ฯ (รายละเอียดค่าสอบบัญชีปกี อ่ นปรากฎตาม หัวข้อ “ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี” ของแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปี 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
ผูส้ อบบัญชีทไี่ ด้รบั การเสนอชือ่ ดังกล่าวและบริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ไม่มคี วามสัมพันธ์ และ / หรือไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ /
บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีส�ำหรับบริษัทย่อยอีก 4 บริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยด้วย โดยได้แต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 จากบริษัท ส�ำนักงาน
อีวาย จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีสำ� หรับปี 2565 ในกรณีทผี่ สู้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย
จ�ำกัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืน่ ของส�ำนักงาน ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ แทนผูส้ อบบัญชี
ดังกล่าวได้ โดยก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2565 ส�ำหรับบริษัทย่อย 4 บริษัท รวมจ�ำนวน 2,400,000 บาท ลดลงจากปีก่อน
100,000 บาท
ทัง้ นี้ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน จะเป็นผูส้ อบบัญชีและลงลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ฯ ส�ำหรับปี 2565 เนือ่ งจากเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั
การแต่งตัง้ เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อยด้วย โดยเคยได้รบั แต่งตัง้ เป็นผูส้ อบบัญชีและ ลงลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ฯ ตัง้ แต่
ปี 2561-2564 รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
			 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2565 ตามวัน เวลา ทีก่ ำ� หนด โดยบริษทั ฯ จะเริม่ ด�ำเนินการประชุม
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 14.30 น. ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะส่งแบบ
ฟอร์มลงทะเบียนส�ำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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�ำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
ในวันที่ 25 มีนาคม 2565(Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส�ำหรับการเข้าใช้โปรแกรม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท ควิดแลบ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับ
การรับรองจากส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมแทนได้
ทั้งนี้ รายละเอียดและข้อปฏิบัติส�ำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)

(นางสาวกาญจนา เอนกวศินชัย)
เลขานุการบริษัท
โดยคำ�สั่งคณะกรรมการบริษัทฯ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มีผลกระทบไปทัว่ โลก และธุรกิจการขนส่งทางอากาศหยุดการให้บริการ ส่งผลให้ผถู้ อื หุน้ อาจไม่ได้รบั เอกสารแจ้งสิทธิประโยชน์ เช่น หนังสือ
เชิญประชุม เช็ค/ดราฟท์เงินปันผล และใบหุ้น ฯลฯ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างชาติ ที่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ จดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อรับ OTP สมัครใช้บริการ
Investor Portal ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (TSD) เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของท่าน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจ สามารถสมัครผ่าน URL
Link: https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ SETContactCenter : https://www.set.or.th/contactcenter
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

24 มีนาคม 2565
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่
4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. แบบแจ้งการประชุม และ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
6. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
8. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเลคทรอนิคส์สำ� หรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ในวันจันทร์ที่
25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก�ำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
			 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท�ำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน
เวลาที่กฎหมายก�ำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีส�ำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
			 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564
			 การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
			 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
			 ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564  
			 การลงมติ : ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ�ำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
			 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ�ำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของแบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
			 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ�ำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
			 การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินก�ำไรสุทธิเป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายและเรื่องเงินปันผลประจ�ำปี 2564
			 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งก�ำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”  และคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 50
ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการใน แต่ละปี
			 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ไิ ม่จดั สรรทุนส�ำรองตามกฎหมาย เนือ่ งจาก บริษทั ฯ ได้จดั สรรทุนส�ำรองตามกฎหมายครบตาม
จ�ำนวนขั้นต�ำ่ ที่กฎหมายก�ำหนด (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) แล้ว จึงท�ำให้ในปี 2564 ไม่ต้องมีการจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมายอีก โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนส�ำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ�ำนวน
485,444,784.80 บาท (ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 4,296,408,035.50 บาท) และงดการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2564 จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2564 เพื่อส�ำรองเงินส�ำหรับการขยายการลงทุนและ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานของปี 2564 และ 2563
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ปี 2564
1,627,240,084
-

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิสำ� หรับปี (บาท)
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี (บาท : หุ้น)
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2
- เงินปันผลประจ�ำปี
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาท)
รวมเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลทั้งปี

ปี 2563
2,966,684,363
0.25
0.05
0.20
2,134,311,002.40
71.94%

			 การลงมติ  : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�ำปี 2565
			 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งก�ำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการพิจารณากลั่นกรอง
ของคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2565
1. นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 หรือ (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2563-2564 รวม 2 ปี)
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2557-2561 รวม 5 ปี)
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2562)
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส�ำนักงานท�ำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
			 อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชือ่ ทีเ่ สนอมานัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ/บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของ  บริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดส�ำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำ� หนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�ำปี 2565 เป็นจ�ำนวนไม่เกิน 1,830,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ซึ่งเท่ากับค่า
ตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 ที่ผ่านมา
ส�ำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ส�ำหรับปี 2564-2565
รายละเอียด
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
1,830,000 บาท
1,830,000 บาท

ปี 2564
1,830,000 บาท
1,830,000 บาท

			 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�ำปี 2565 เป็นจ�ำนวนไม่เกิน 1,830,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น
			 การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมส�ำหรับการช�ำระหนี้คงค้างที่ปัจจุบัน บริษัทฯ และ/หรือบริษัทในกลุ่มมีอยู่กับสถาบันการเงิน (Refinance) และเพื่อใช้ในการลงทุน
การขยายธุรกิจ  ตลอดจนเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทในกลุ่ม  บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
ประเภทหุ้นกู้
: หุน้ กูท้ กุ ประเภท ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำ� กัดเพียง หุน้ กูช้ นิดระบุชอื่ ผูถ้ อื หรือไม่ระบุชอื่ ผูถ้ อื   มีประกันหรือไม่มปี ระกัน  มีหรือไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู  
้ มีหรือไม่มวี นั ก�ำหนดไถ่ถอนหุน้ กู้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยู่
กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
วงเงิน
: มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้งเมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท
ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจ�ำนวนไม่เกิน 8,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นที่เทียบเท่าเงินบาทจ�ำนวนดังกล่าว  
   
โดยวงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือที่บริษัทฯ ได้ท�ำการซื้อคืนจะน�ำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถท�ำการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Basis)
ภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
วัตถุประสงค์
: ช�ำระหนีค้ งค้างทีป่ จั จุบนั บริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ในกลุม่ มีอยูก่ บั สถาบันการเงิน (Refinance)  และเพือ่ ใช้ในการลงทุน  การขยายธุรกิจ  ตลอดจนเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่บริษทั ฯ และ/
หรือบริษัทในกลุ่ม รวมถึงให้บริษัทในกลุ่มกู้ยืมเพื่อน�ำไปใช้ในการด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น  
สกุลเงิน
: เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย
: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
: ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันทีอ่ อกหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้ ทัง้ นี้ อยุภ่ ายใต้ขอ้ ก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อายุของหุ้นกู้
การช�ำระเงินต้น
: ทยอยคืนเงินต้น หรือช�ำระงวดเดียวเมื่อครบก�ำหนด
เงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�ำหนด : บริษัทฯ อาจก�ำหนดให้มีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก�ำหนดอายุของหุ้นกู  
้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
การเสนอขาย
: บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว ทั้งหมดหรือบางส่วน   ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะ
หมุนเวียน (Revolving) โดยท�ำการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน หรือบุคคลหรือ
ผูล้ งทุนใดๆ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรือ่ งการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ อี่ อกใหม่ (รวม
ทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (“ประกาศที่ ทจ.17/2561”) รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในครั้งนั้น  ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจ�ำนวนวงเงิน หรือหลายครั้งเป็นคราวๆ ไป และในชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได้  และอาจออกและ
เสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว  ตามความจ�ำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผูม้ อี ำ� นาจในการด�ำเนิน
การใดๆ อันจ�ำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

(ก) การก�ำหนดข้อก�ำหนดและเงือ่ นไข รวมถึงรายละเอียดต่างๆ อันจ�ำเป็นและเกีย่ วเนือ่ งกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่ละครัง้ เช่น การก�ำหนดชือ่ เฉพาะของหุน้ กู้ จ�ำนวนหน่วยหุน้ กูท้ อี่ อกและเสนอขายในแต่ละครัง้ ประเภท
หุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบก�ำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก�ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียด
การเสนอขาย เป็นต้น  
(ข) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน  ผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ (ทรัสตี) สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่บริษัท เห็นสมควร
(ค) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไข ในสัญญา หรือเอกสารต่างๆ หรือการอื่นใด ที่จ�ำเป็น และเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการขออนุมัติและ/หรือความเห็นชอบจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อขอแก้ไขหรือ
ผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือเอกสารใดๆ เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท การติดต่อ ให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ�ำเป็นกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาด
รองอื่นๆ และมีอำ� นาจในการด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ�ำเป็นกับหน่วยงานหรือบุคคลใดๆ ส�ำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ง) การแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอ�ำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อกระท�ำการต่างๆ ตามข้อ (ก) – (ค) ข้างต้น
			 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ มูลค่ารวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคล
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำ� นาจในการด�ำเนินการใดๆ อันจ�ำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระส�ำหรับปี 2565
			 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ก�ำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ต�ำแหน่งก่อน ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้” ปัจจุบันบริษัทฯ
มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน จาก 10 อัตรา (บริษัทฯ อยู่ระหว่างสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทนอัตราของ ดร. โยธิน อนาวิล ที่ว่างลง) และกรรมการที่ต้องออก
ตามวาระในครั้งนี้มี 3 อัตรา (ท่าน) ได้แก่
1. ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง
กรรมการอิสระ
2. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล
กรรมการ
3. ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้ด�ำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พจิ ารณากลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ถึงความเหมาะสมตามองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อกรรมการทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
			 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ อย่างรอบคอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ส�ำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความ
เห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2565 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเกินกว่า 9 ปี คือ ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง ซี่งเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ ตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน  
อีกทั้งยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ กอปรด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
อิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง  ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างด�ำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท (ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบ
ก�ำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
			 การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 13
วาระที่ 8 พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการส�ำหรับปี 2565
			 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำ� หนดค่าตอบแทนตามต�ำแหน่ง และค่าบ�ำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ�ำปี 2564 เป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท
			 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษทั ฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก�ำไรของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรก�ำหนดค่าตอบแทนตามต�ำแหน่ง และค่าบ�ำเหน็จของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ส�ำหรับปี 2565 เป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 ที่ผ่านมา
ตารางแสดงโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการส�ำหรับปีที่เสนอเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ค่าบ�ำเหน็จของกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนอื่นๆ*

ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)
ปี 2565
80,000
50,000
35,000
25,000
20,000
10,000
20,000
10,000
30,000

ปี 2564
80,000
50,000
35,000
25,000
20,000
10,000
20,000
10,000
30,000

ü

ü

ü

ü

			 หมายเหตุ : * ค่าสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ค่าสมัครสมาชิกกอล์ฟ/สมาชิกกีฬา และสมาชิกโรงแรมต่างๆ
คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก�ำหนดค่าตอบแทน ค่าบ�ำเหน็จและค่าตอบแทนในส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ�ำปี 2565 เป็นจ�ำนวน
เงินไม่เกิน 15 ล้านบาท
			 การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
			 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) ก�ำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำ� หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้
บริษัทฯ เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้
บริษัทฯ ก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ�ำกัด (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�ำเนินการดังนี้
1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงทะเบียน (e-Registration) ผ่านลิงค์
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=Do8eWJS2o265GctE24M3AiwGEhFg1R0Y5hctwu8%2bojtU1ygDrQ4avA%3d%3d
และสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบการประชุมอิเลคทรอนิคส์ ได้จากคู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเลคทรอนิคส์ได้ที่ https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html หรือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8
2. การเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ
กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ กรุณาแต่งตัง้ บุคคลอืน่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงทะเบียน (e-Registration) ผ่านลิงค์
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 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และกรุณาจัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารและหลักฐานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
ฝ่ายก�ำกับและดูแลกฎระเบียบ เลขที่ 200 ชั้น 29
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

(นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล)
กรรมการ

(นายยอดชาย อัศวธงชัย)
กรรมการ
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565
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Food and Drinks Public Company Limited

15 Fl. Regent House Bldg., 183 Rajdamri Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand.
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วันที่ 16 มีนาคม 2565
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นบริษัท ครั้งที่ 1/2565
ผู้ถือหุ้นบริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบรหัส
คิวอาร์ (QR Code)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1
One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน
(กรุณานำ�มาในวันประชุม)
3. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำ�แหน่งตามวาระและที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้า
ดำ�รงตำ�แหน่ง
4. หนังสือมอบฉันทะ
5. คำ�ร้องขอแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1
One Report)
6. แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัท
7. แนวทางปฎิบัติตนสำ�หรับผู้เข้าร่วมประชุมกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำ�กัด (มหาชน) พิจารณาแล้วเห็นสมควร
ให้เชิญประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นบริษทั ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมบริษทั ชั้น15 อาคารรีเจ้นท์
เฮ้าส์ เลขที่ 183 ถนนราชดำ�ริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันที่ 28 เมษายน
2565 เวลา 14.00 น.โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
คำ�ชี้แจง
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรมีวาระนี้เผื่อประธานที่ประชุมมีเรื่องแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
28 เมษายน 2564
คำ�ชี้แจง บริษัทได้จัดประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2564 และได้จัดทำ�รายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่กฎหมายกำ�หนด
สำ�เนารายงานการประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญ
ประจำ�ปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
คำ�ชี้แจง รายงานผลการดำ�เนินงานและสรุปข้อมูลทางการเงินในปี 2564 ได้ปรากฏ
อยู่ในรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์
(QR Code)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำ�เนินงาน
ประจำ�ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบการเงินสำ�หรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
คำ�ชี้แจง งบการเงิน สำ�หรับปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสรุป
ข้อมูลทางการเงิน ตามรายงานประจำ�ปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว มีความสมบูรณ์และถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำ�หรับรอบปีบัญชี
2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีเป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย และการจ่าย
เงินปันผล
คำ�ชี้แจง บริษัทมีกำ�ไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำ�หรับปี
2564 จำ�นวน 9,285,968 บาท และกำ�ไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำ�นวน
14,694,722 บาท คิดเป็นกำ�ไรต่อหุ้น 0.53 บาท และ 0.83 บาท ตามลำ�ดับ

อย่างไรก็ตามบริษัทมีผลขาดทุนสะสม บริษัทเสนองดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจัดสรรเงินกำ�ไรเพื่อเป็น
ทุนสำ�รองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่
คำ�ชี้แจง ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดให้ในแต่ละปี กรรมการต้องพ้น
จากตำ�แหน่ง จำ�นวน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่
ได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระจำ�นวน
3 ท่าน คือ นางสาวไวฮุย ลี นายหวยซิน ลี และนายสรรเสริญ นิลรัตน์ ซึ่งทาง
คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบตามที่บริษัทกำ�หนด
มีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ ต่อการดำ�เนินงานของบริษัทมีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
และเป็ น ผู้ มี ลั ก ษณะครบถ้ ว นตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชน และไม่ มี ลั ก ษณะ
ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น
มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำ�แหน่ง ตามวาระจำ�นวน 3 ท่าน คือ คือ
นางสาวไวฮุย ลี นายหวยซิน ลี และนายสรรเสริญ นิลรัตน์ กลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการอีกวาระในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเลือกทีละตำ�แหน่ง
ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระจำ�นวน 3 ท่าน คือ
นางสาวไวฮุย ลี นายหวยซิน ลี และนายสรรเสริญ นิลรัตน์ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น
มีมติแต่งตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตำ�แหน่งตามวาระจำ�นวน 3 ท่าน คือ นางสาวไวฮุย ลี
นายหวยซิน ลี และนายสรรเสริญ นิลรัตน์ กลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอีกวาระ
และให้ด�ำ รงตำ�แหน่งต่างๆ ตามเดิม
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ
คำ�ชี้แจง เสนอกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้ ประธานกรรมการ 150,000 บาท
ต่อเดือน ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 40,000 บาทต่อปี บวกเบี้ยประชุมครั้งละ
15,000 บาท (ตามที่มาประชุมจริง) กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ 90,000 บาท และกรรมการตรวจสอบ 70,000 บาทต่อปี
บวกเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (ตามที่มาประชุมจริง) และ กำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุมครั้งละ 7,500 บาท (ตามที่มาประชุมจริง)
ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารกำ � หนดค่ า
ตอบแทนกรรมการดังนี้ ประธานกรรมการ 150,000 บาทต่อเดือน ค่าตอบแทน
กรรมการท่านละ 40,000 บาทต่อปี บวกเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (ตามที่
มาประชุมจริง) กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ
90,000 บาท และ กรรมการตรวจสอบ 70,000 บาทต่อปี บวกเบี้ยประชุมครั้งละ
15,000 บาท (ตามที่มาประชุมจริง) และกำ�หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เบี้ยประชุมครั้งละ 7,500 บาท (ตามที่มาประชุมจริง)
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2565
คำ�ชี้แจง คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า บริษัท
บั ญ ชี กิ จ จำ � กั ด มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทร่วม
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงเสนอให้แต่งตั้งบริษัท บัญชีกิจ จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯประจำ�ปี 2565 และกำ�หนดค่าสอบบัญชี 1,500,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายพรชัย
กิตติปัญญางาม ทะเบียนเลขที่ 2778 นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 2899 และนายธนากร ฝักใฝ่ผล ทะเบียนเลขที่ 4879 แห่งบริษทั บัญชีกจิ
จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจำ�ปี 2565 และกำ�หนดค่าสอบบัญชี 1,500,000 บาท
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
บริษทั ขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวโดยพร้อม
เพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมได้ดว้ ยตนเอง บริษทั ขอให้ทา่ นรักษาสิทธิของท่านโดยการมอบ
ฉันทะให้บคุ คลอืน่ หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 4
ขอแสดงความนับถือ
(นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ)
ประธานกรรมการ
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

ที่ TPOLY-SC002/2565 (1)
เรื่อง			 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัทไทยโพลีคอนส์จำ� กัด (มหาชน)

3 มีนาคม 2565

ด้วยคณะกรรมการของ บริษทั ไทยโพลีคอนส์จำ� กัด (มหาชน) ได้มมี ติในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2565 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ให้จดั ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ณ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 2,4
ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัวเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1		 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ถ้ามี)
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยมีส�ำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงและได้จัดส่งให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายก�ำหนดแล้ว
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
บริษัทได้จัดท�ำรายงานเกี่ยวกับผลการด�ำเนินการของบริษัทในรอบปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจ�ำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ในรูปของ
QR-Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับย่อในครั้งนี้แล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทส�ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทฯได้จัดท�ำงบการเงินรวมของบริษัทส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว
วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายปันผล
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานงวดปี 2564
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ส�ำหรับในปีนี้ มีกรรมการที่ครบวาระออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 3 ท่านได้แก่ 1) นายพรเทพ เศวตวรรณกุล 2) นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล 3) นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�ำปี 2565
เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั กิ ารก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการส�ำหรับปี 2565 โดยไม่มคี า่ ตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ใดนอกเหนือจากทีก่ ำ� หนดไว้เป็นวงเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน
6,000,000 บาทต่อปีและเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2565
เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายเดิม แห่งบริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ส�ำหรับปี 2565 และก�ำหนดค่าสอบบัญชี
เป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 3,340,000 บาท
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพือ่ ขอเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมโดยผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตามวันเวลาดังกล่าว ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์ทจี่ ะแต่งตัง้ บุคคลอืน่ มาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนใน
การประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ และยื่นต่อบริษัทก่อนการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register) ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565
เป็นต้นไปและได้กำ� หนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2565 เป็นวันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้
ขอแสดงความนับถือ

(นายปฐมพล สาวทรัพย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565
เรียน ท่านผูถ้ ือหุ้น
ตามทีบ่ ริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2565 เมือ่ วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2565
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ในวันพุธที่ 27เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือ
หุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชก�ำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎ
ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1		 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564
			วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดท�ำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 แล้วเสร็จ
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม โดยได้สง่ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด พร้อมทัง้
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัทแล้ว
			ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ซึ่ง
คณะกรรมการเห็นว่าได้มกี ารบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรอง และบริษทั ได้เผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือ
นัดประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม2565
โดยมีรายละเอียดส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 (ตามเอกสารแนบ 1)
วาระที่ 2		 รับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564
			วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 ปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2564 (QR CODE) ที่ได้จัดส่งมา
พร้อมกับเอกสารนี  
้
			ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
วาระที่ 3		 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
			วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั และพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด ทีก่ ำ� หนดให้บริษทั ต้องจัดท�ำงบการเงิน
ประจ�ำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
			ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทีผ่ า่ นการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั โดยผูส้ อบบัญชีแห่งส�ำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ได้แสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว ผลการด�ำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา มีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
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�ำไร(ขาดทุน) ส�ำหรับปี
(80,884,380)
บาท
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อ ยอดขาย
(7.66)
%
ก�ำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น
(0.173)
บาท ต่อ หุ้น
วาระที่ 4		 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรก�ำไรเป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2564
			วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะขยาย
การลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน ในปี 2564 งบการเงินของบริษทั มีผลขาดทุนส�ำหรับปี จ�ำนวน 80.88 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้
รายการ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
หน่วย
ก�ำไรส�ำหรับปี
97,481,607
34,764,802
1,148,281
บาท
จ�ำนวนหุ้น
381,145,725
381,145,725
381,145,725
หุ้น
ก�ำไรต่อหุ้น
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
%
			ความเห็นคณะกรรมการ เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2565 เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบการประจ�ำปี
2564 เนือ่ งจากบริษทั มีผลการด�ำเนินงานขาดทุน โดยทีบ่ ริษทั ได้จดั สรรทุนส�ำรองไว้เป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 38,115,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.00
ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นจ�ำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในปัจจุบันแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินก�ำไรจาก
ผลการด�ำเนินงานของบริษัท ส�ำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
วาระที่ 5		 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
			วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ก�ำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึ่ง
ในสาม ซึ่งในปี 2565 มีกรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 3ท่าน ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อ้างถึงเอกสารแนบ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
เอกสารแนบ 2
1 นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์
2 ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
กรรมการที่เป็นอิสระ
เอกสารแนบ 2
3 น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม
กรรมการที่เป็นอิสระ
เอกสารแนบ 2
บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอรายชือ่ บุคคล เพือ่ รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั ล่วงหน้า ตัง้ แต่วนั ที่ 4 ตุลาคม 2564
สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
			ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันรวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่าง
ละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษทั
และแบบ Board Skill Matrix ที่บริษัทก�ำหนดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะเป็นผู้น�ำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัตกิ ารท�ำงานไม่ดา่ งพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีพนื้ ฐานและความเชีย่ วชาญจาก
หลากหลายอาชีพ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาอย่างละเอียดถีถ่ ว้ นแล้ว มีมติเสนอกรรมการทีค่ รบวาระเดิม
3 ท่าน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์ 2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม
โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ต่างก็มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน และผู้ถูกเสนอชื่อที่เป็นกรรมการเดิมที่ครบวาระ ได้ปฏิบัติงาน
ในต�ำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
ประกอบด้วย1) นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์2) ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และ 3) น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม เป็นกรรมการของบริษัท
ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและ นิยามกรรมการอิสระปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วย  (ตามเอกสารแนบ2)
วาระที่ 6		 พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2565
			วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 30 ซึง่ ก�ำหนดให้กรรมการได้รบั ค่าตอบแทนตามจ�ำนวนทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก�ำหนด โดยที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ได้มีมติกำ� หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ�ำปี 2564 ไว้ดังนี้

- 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�ำปีของกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิต รถประจ�ำต�ำแหน่ง และอื่น ๆ
แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการอื่นทุกคณะ
			ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควร
เสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ำ� หนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2565 ส�ำหรับกรรมการ 8 ท่านๆ ละ 400,000 บาทต่อปี
และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3ท่าน รวม 80,000 บาทต่อเดือน   ค่าตอบแทนดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว
และเป็นค่าตอบแทนอัตราเดียวกับค่าตอบแทน ประจ�ำปี 2564 และเป็นค่าตอบแทนทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสมทีจ่ ะด�ำรงไว้ซงึ่ กรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
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
			นโยบายและหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทน  บริษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่เหมะสมตามปริมาณงาน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย หรือเท่ากับค่าตอบแทนในปีทผี่ า่ นมา และเป็นค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับปริมาณงาน ความรู้ ความสามารถทีจ่ ะด�ำรงไว้ซงึ่ กรรมการ
ที่บริษัทต้องการ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี และเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่
ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 7		 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชี ประจ�ำปี 2565
			วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
ประจ�ำปี 2565 โดยเสนอผู้สอบบัญชี 5 ราย คือ 1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ 2) นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก 3) นางพรทิพย์
เลิศทะนงศักดิ์ 4) นางสาวสุนันทา ค�ำสุข และ 5) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ แห่งส�ำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ทั้งนี้ เพื่อส�ำรอง
เผื่อรายใดรายหนึ่งไม่สามารถท�ำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีได้
ผูส้ อบบัญชีของส�ำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผูส้ อบบัญชีเดิมของบริษทั และบริษทั ย่อย เนือ่ งจากมีมาตรฐานการท�ำงานทีด่ ี มีความเชีย่ วชาญ
ในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท
จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า ส�ำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม
			ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเห็นสมควรให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญ
ประจ�ำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และก�ำหนดค่าสอบบัญชี ประจ�ำปี 2565 ดังนี้
			1) นายประดิษฐ
รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีเลขที่   0218
			2) น.ส.นงราม
เลาหอารีดิลก
ผู้สอบบัญชีเลขที   
่ 4334
			3) นางพรทิพย์
เลิศทนงศักดิ์
ผู้สอบบัญชีเลขที่   7633
			4) นางสาวสุนันทา ค�ำสุข
ผู้สอบบัญชีเลขที   
่ 8207
			5) น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีเลขที่   9211
ในนามบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ�ำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจ�ำปี 2565 และอนุมัติ
ค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2565 เป็นเงิน 900,000 บาท
รายการ
ปี 2564
ปี 2565
950,000 บาท
ค่าสอบบัญชี
900,000 บาท
ค่าบริการอื่น
ไม่มี
ไม่มี
			ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. ผู้สอบบัญชีแห่งส�ำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท ทั้งทางตรง และทางอ้อม
				 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
				 ไม่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท
				 ผู้สอบบัญชีแห่งส�ำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ บจก. ซิโน-ไทย ฟรีซแอนด์ดรายประจ�ำปี 2564 (บริษัทย่อย
ที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่า 50% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
2. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 2 ปี คือ ปี 2558-2559 น.ส. นงราม เลาหอารีดิลก เป็นผู้สอบบัญชี
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�ำปี 2565 ตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะจัดการประชุม
ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชก�ำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565ได้ตั้งแต่วันที่ 18– 26เมษายน 2565บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ
หรือผูร้ บั มอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงือ่ นไข และวิธกี ารลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและขัน้ ตอน
การเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6
ในกรณีทมี่ กี ารมอบฉันทะ ขอให้ทา่ นผูถ้ อื หุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะดังรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 มาที่เลขานุการบริษัท E-mail: cg@cmfrozen.com หรือส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงค์
แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที2่ 0เมษายน 2565 เมือ่ บริษทั ฯ ได้ตรวจสอบรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ตามรายชือ่ ณ วันก�ำหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้(Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมล์ที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ
ผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ต่อไป
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยรายละเอียด
ของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 4โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบ
การมอบฉันทะ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 มาที่เลขานุการบริษัท E-mail: cg@cmfrozen.com หรือส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท 149/34
ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์)
ประธานกรรมการ
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วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565
หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
บริษัท ไทยฟิ ล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)
ที่ TFIS 06/2022

25 มีนาคม 2565

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2565 ดังนี้
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ
ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสุมนา
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897
หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย
เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีส�ำหรับปี 2565 และปี 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2565
ปี 2564
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บริการค่าสอบบัญชี
4. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(%)
5. ค�ำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ
6. เอกสารประกอบวาระที่ 6 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@165,000 บาท รวม 3 ไตรมาส 495,000.00
420,000.00
75,000.00
17.85
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข และแบบ ค.
งบการเงินประจำ�ปี งบเฉพาะกิจการ
505,000.00
380,000.00
125,000.00
32.89
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ค่าบริการอื่น
9. ค�ำชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมฯ
10. การใช้รหัสคิวอาร์ส�ำหรับดาวน์โหลดข้อมูล
รวม
1,000,000.00
800,000.00
200,000.00
25.00
11. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
ณ บางนา คอนเวนชัน่ เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2
12. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (56-1 One Report)
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอค�ำยืนยัน ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าเดินทาง และ
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.
6.5 ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี
13. แบบคัดกรองโรคไวรัสโควิด (COVID-19)
อื่นๆ ส�ำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจ�ำนวนที่ใช้จ่ายไปจริง
ดสมุทนรปราการ
10540 : จากผลงานที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำ� หรับปี 2565 จาก
โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญจังหวัความเห็
ของคณะกรรมการ
ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บางนา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 บริษัท กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด โดย
หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ
ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นางสุมนา
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897
หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย
วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564
ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและน�ำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีค่าตอบแทนในการสอบทานและตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่
ข้อมูลประกอบ : บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 ซึง่ ได้จดั ให้มขี นึ้ เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2564 โดยบริษทั ฯ ได้จดั ส่งส�ำเนารายงานการประชุม เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจ�ำนวนที่ได้จ่ายไปจริง และ  บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย
ดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก�ำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ส�ำเนารายงานการประชุมดัง
ทัง้ นี้ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์ นายจิโรจ ศิรโิ รโรจน์ และนางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ไม่มคี วามสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริษทั ฯ / บริษทั ย่อย /
กล่าวทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ รายละเอียดปรากฎตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. จึงขอเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 ดังกล่าว ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และนางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เป็น ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 ซึ่งได้มีการบันทึกอย่าง รอบปีบัญชี 2563
ถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 แล้ว
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
วาระที่ 3: พิจารณารับทราบผลการด�ำเนินงาน ส�ำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บางนา คอนเวนชั่น
ข้อมูลประกอบ: ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 และข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ ดังรายละเอียดปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (56-1 One Report) เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ในหัวข้อค�ำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.
ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วย 11.
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด�ำเนินงานส�ำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 		
ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ
2564 ของบริษัทฯ
แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ ส่วนผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติซงึ่ แต่งตัง้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.พร้อมกับติดอากร
หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน
แสตมป์มูลค่า 20 บาท เพื่อให้หนังสือมอบฉันทะสมบูรณ์ตามกฎหมายตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบ
วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุด ฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาค�ำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน�ำมาแสดงในวันประชุม ดังรายละเอียดปรากฏ
ข้อมูลประกอบ : งบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดของงบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. โดยบริษัทฯ จะด�ำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.
ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 		
เพือ่ ให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2565 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษทั ฯ จะเปิดให้ทา่ นผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
ดังรายละเอียดปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.
ลงทะเบียนได้ตงั้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันประชุม ณ บางนา คอนเวนชัน่ เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชัน้ 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ต�ำบลบางแก้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 (กรณีที่มอบอ�ำนาจให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนสามารถส่งทางไปรษณีย์มาถึง นางสาวทิพรัตน์ พงษ์นเรศ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ต�ำบล  บางโฉลง อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ก่อนวันประชุม)
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เนื่องจากบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ดังนั้น
หากท่านใดต้องการแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2564 (56-1 One Report) เป็นแบบหนังสือ กรุณาแจ้งความจ�ำนงโดยใช้แบบฟอร์มตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 12.
วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก�ำไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจ�ำปี 2564
อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก�ำหนดวันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565 ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 (Record Date)
ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินก�ำไรประจ�ำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า
1. ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ มีก�ำไร และ
ขอแสดงความนับถือ
2. บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ และ
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 46. ก�ำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืน่ นอกจากเงินก�ำไร ในกรณีที่ บริษทั ฯ  ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล”
ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก�ำไร และ งดการจ่ายเงินปันผล
(นางสาวทิพรัตน์ พงษ์นเรศ)
ประจ�ำปี 2564 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจ�ำนวน 2,136 ล้านบาท
เลขานุการบริษัท
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยค�ำสั่งคณะกรรมการบริษัท

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ
ข้อมูลประกอบ : กรรมการของบริษทั ฯ มีทงั้ หมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 19. ก�ำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน
1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3” ซึ่งจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตรา 1ใน 3
จ�ำนวน 3 ท่าน คือนางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กรรมการ และนายธีระชัย พรสินศิริรักษ์ กรรมการ (โปรดดูรูปถ่ายและประวัติ
ของกรรมการเพิม่ เติมได้ใน สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6.)  ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แล้ว โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและวัยวุฒิ มีประสบการณ์และ
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและวัยวุฒิ มี
ประสบการณ์และคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ สร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษทั ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี และนายธีระชัย พรสินศิริรักษ์ กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�ำปี 2565
ข้อมูลประกอบ : กรรมการของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 เป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนส�ำหรับประธานกรรมการได้รับเป็นเบี้ย
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�ำปี 2563 ของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รายงานแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี
2564 ของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และข้อมูลจากรายงานการส�ำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 เนือ่ งจากบริษทั ฯ ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ จึงขอเสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการส�ำหรับปี 2565 เท่ากับปี 2564
คือได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนส�ำหรับประธานกรรมการได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้
กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก)
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ คือ ได้รบั เป็นเบีย้ เลีย้ งเดือน
ละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนส�ำหรับประธานกรรมการได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทาง
ให้กบั กรรมการทีม่ าประชุมในแต่ละครัง้ ท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครัง้ บริษทั ฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กบั กรรมการท่านทีม่ าประชุม
ไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก)
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ�ำปี 2565
ข้อมูลประกอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีจากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด ในปีที่ ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั
กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการท�ำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และท�ำงานได้ถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ส�ำหรับปี 2565 มีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น พิจารณา

มาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและติดตาม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ�ำกัด (มหาชน) มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าว ในการประชุมผู้ถือหุ้น
จึงขอถือโอกาสนี้ขอความร่วมมือและซักซ้อมความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้
1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
(COVID-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซึ่งมิอาจคาดเดาได้ และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8)
2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
เพือ่ เป็นการป้องกันและลดโอกาสเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ส�ำหรับผูท้ เี่ ข้าร่วมประชุมฯ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มมี าตรการต่างๆ ซึง่ จะเป็น
ขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ จึงขอชี้แจงและขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น ดังนี้
2.1 การตัง้ จุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ขิ องกรมควบคุมโรค การเข้าไปในบริเวณหรือสถานทีจ่ ดั ประชุมทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง และมีผลการตรวจ ATK เป็นลบ
			 ในระยะเวลา 48 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมประชุม หากไม่ผ่านการคัดกรองท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณ เช่น กรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศา
เซลเซียสขึน้ ไป และ/หรือ มีอาการผิดปกติเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัตกิ ารเดินทางกลับมาจากประเทศทีเ่ ป็นเขตแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
อย่างรุนแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเข้าร่วมประชุม หรือมีผลตรวจ ATK เป็นบวก
			 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลง
			 คะแนนแทนได้
2.2 การเตรียมพื้นที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่
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�ำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

