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ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ประกอบการพิจารณาของผู้ถอืหุน้  

ในการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 
เลขานกุารบรษัิท ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 
และคณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ถกูตอ้งตรงตามมติของที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ จึงขอน าเสนอต่อ  
ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 
 
วาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 
บริษัทไดจ้ัดท ารายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563      
ซึง่แสดงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ถกูตอ้งและ
เพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 
2563 รายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี ในรูปแบบ QR Code ซึ่งไดส้ง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุในครัง้นี ้         
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 
บริษัทไดจ้ัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 สิน้สุด        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แลว้เสรจ็ ซึง่ผูส้อบบญัชีของบรษัิทไดต้รวจสอบแลว้ และคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลกัการบัญชีที่รบัรองทั่วไป        
จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผูส้อบบญัชีของบริษัทไดต้รวจสอบแล้ว 
และคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นไวใ้น “รายงานความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการบรษัิทตอ่รายงานทางการเงิน” และ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ตามล าดบั รายละเอียด
ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปีในรูปแบบ QR Code ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ 
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วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 

 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
“บรษัิทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากก าไรสะสม และ/หรอื ก าไรส าหรบัปี ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผล
ใหน้ าปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลอ่งของ
บริษัท  การขยายธุรกิจ  และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
ขา้งตน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื จากที่ประชมุผูถื้อหุน้”  

 

บรษัิทมีก าไรส าหรบัปี 2563 (“ก าไรส าหรบัปี”) และมีก าไรสะสมเหลืออยู่ และเมื่อไดก้นัส ารองตามกฎหมายและ
อื่นๆ ครบถว้นแลว้ บริษัทมีกระแสเงินสดส าหรบัปีเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได ้รวมทัง้ คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาถึงแผนการลงทนุในโครงการตา่งๆ แลว้เห็นวา่ บรษัิทสมควรท่ีจะจ่ายเงินปันผล ดงันี ้
 

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด โดยคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 
1,286 ลา้นบาท  โดยใหจ้่ายจากก าไรสทุธิส าหรบัปี 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 61 ของก าไรสทุธิ  ซึ่งการจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่ว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท และเงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัรา
ที่กฎหมายก าหนดไว ้  เนื่องจากบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
7/2563 เมื่อวนัท่ี 10 สงิหาคม 2563 ส  าหรบังวด 6 เดือนแรกของปี 2563 เป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท หรอื
คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 429 ลา้นบาท จึงยงัคงตอ้งจ่ายจากก าไรสทุธิงวด 6 เดือนหลงัของปี 2563 อีกในอตัรา
หุน้ละ 0.08 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 857 ลา้นบาท  
 
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้    บริษัทจ่ายจากก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงาน   ซึ่งเสียภาษีเงินไดใ้นอตัรา
รอ้ยละ 20  ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ซึง่เป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วไดต้ามมาตรา 
47  ทวิ  แหง่ประมวลรษัฎากร 
 

ก าหนดการเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล 
 

รายละเอียด วันที ่
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิรบัเงินปันผล (Record Date) 29 เมษายน 2564 
วนัก าหนดจา่ยเงินปันผล   18 พฤษภาคม 2564 

 

ส าหรบัการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเป็นทนุส ารอง   บริษัทไดจ้ดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายครบรอ้ยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียนบรษัิท  ตามที่กฎหมายก าหนดแลว้  จึงไมต่อ้งส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครัง้นี ้
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ดงันัน้ จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่ออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2563 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการบรษัิท  
 
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผลในปีที่ผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563  
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2562 ปี 2561 

1. ก าไรส าหรบัปี ตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท)               2,123               2,854               3,801 
2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 10,714 10,714 10,714 
3. ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) 0.20 0.27 0.35 
4. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.12 0.20 0.22 

4.1  เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 0.04 0.07 0.08 
4.2  เงินปันผลสว่นท่ีเหลอื (บาท/หุน้) 0.08 0.13 0.14 

5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 1,286 2,143 2,357 
5.1  เงินปันผลระหวา่งกาล (ลา้นบาท) 429 750 857 
5.2  เงินปันผลสว่นท่ีเหลอื (ลา้นบาท) 857 1,393 1,500 

6. อตัราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกบัก าไรส าหรบัปี  
    ตามงบการเงินรวม (รอ้ยละ) 

61 75 62 

 

วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 
ขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ที่ 17 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ต าแหนง่เป็นจ านวนหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่น
ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหใ้ชว้ิธีจับสลากว่าผูใ้ดจะเป็นผูอ้อก สว่นในปีต่อ ๆ ไป ใหก้รรมการคนที่ไดอ้ยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่     
ก็ได”้ ในปีนี ้บรษัิทมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ มี 3 ทา่น คือ  
 

1. นายอดิศร       ธนนนัทน์ราพลู กรรมการ 
2. นายอาชวิณ        อศัวโภคิน กรรมการ 
3. นางสาวอภิญญา      จารุตระกลูชยั  กรรมการ                
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ทัง้นี ้บรษัิทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัท เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อ
เขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแลว้ ตัง้แต่วนัที่ 1  ตลุาคม 2563  ถึง 31 ธันวาคม 2563  ปรากฏว่า ไม่มี         
ผูถื้อหุน้ทา่นใด เสนอรายช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษัิท  
 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาแลว้ เห็นว่ากรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ     
ในปีนีท้ัง้ 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ.2535 และมีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์สงูในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตัง้
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระในปีนีท้ัง้ 3 ทา่นกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึง่    
 โดยมีรายละเอียดและประวตัิของกรรมการแตล่ะทา่น ดงัปรากฏตามประวตัิของกรรมการท่ีไดจ้ดัสง่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) 
 

นิยามกรรมการอิสระ 

เนื่องจากกรรมการอิสระมีสว่นส าคญัในการสรา้งความเช่ือมั่นแก่นกัลงทนุและช่วยรกัษาสมดลุของ
การบริหารจัดการที่ดี  รวมทัง้เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีตามหลกัมาตรฐานสากล บริษัทจึงได้
ก าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งมีเกณฑเ์ท่ากบัขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.)  ดงันี ้

(ก)  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นัน้ๆ ดว้ย 

(ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือน
ประจ า หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรอืนิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนเขา้รบัต าแหนง่  

(ค)  ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่
เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร  รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

(ง)  ไมม่ีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคล
ที่อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรอืผูบ้รหิาร ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัท
ใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปีก่อนเขา้รบัต าแหนง่ 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ เพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการหรือการใหห้รือรบัความ
ช่วยเหลอืทางการเงิน ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์
อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของ
สนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษัิทหรอืตัง้แตย่ี่สบิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระ
หนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด



(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1) 

หนา้ 10 ของ 60 

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย วา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยง
กัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ)  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร  หรือหุน้ส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี  ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้
สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนเขา้รบัต าแหนง่ 

(ฉ)  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือ
ที่ปรกึษาทางการเงิน ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือ
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้  ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้สว่นผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนเขา้รบัต าแหนง่ 

(ช)  ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท  

(ซ)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการ ของบริษัท หรือ 
บรษัิทยอ่ย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น  หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน  ลกูจา้ง  พนกังาน      
ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท หรอื บรษัิทยอ่ย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บรษัิท 

 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แลว้ 
กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษัิทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบ
ขององคค์ณะ (collective decision) ได ้ 
 
นอกจากนี ้บริษัทไดแ้สดงรายละเอียดของความสมัพนัธ์ในลกัษณะที่เก่ียวขอ้งของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือ
แต่งตัง้เก่ียวกับการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน /บริษัท หรือกิจการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์หรอื มีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท ใน “รายละเอียดและประวตัิของกรรมการแต่ละท่าน 
(สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) ” 
 
 

วาระที่ 6  พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 

การก าหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 บญัญัติว่า 
“หา้มมิใหบ้รษัิทจ่ายเงินหรอืทรพัยส์นิอื่นใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษัิท” 



(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1) 

หนา้ 11 ของ 60 

 

ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 15 วรรคสอง ก าหนดว่า “กรรมการของบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในการปฏิบตัิหนา้ที่        
อนัไดแ้ก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง โบนสั” 
 

บรษัิทมีขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้
น าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จากผลประกอบการของ
บรษัิทในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้  ภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการแตล่ะคณะ   
จึงเห็นควรเสนอก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ซึง่ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้
ประชุม  จ านวนเงินไมเ่กิน 12  ลา้นบาท  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

หน่วย : บาท 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท 

(ต่อเดอืน) 

ค่าเบีย้ประชุม (ต่อคร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา   
และก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ   
บรรษัทภบิาล 

2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

2563 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

2563 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

2563 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

2563 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

2563 

 ประธานกรรมการ 50,000 50,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 

 กรรมการ 40,000 40,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 40,000 40,000 - - - - - - - - 
 

หมายเหต ุ: -  บรษิัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจากคา่ตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชมุตามที่เสนอขา้งตน้ 
- ส าหรบักรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารของบรษิัทจะไม่ไดร้บัคา่เบีย้ประชมุไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 
โดยในปี 2563   ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดอ้นมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 12 ลา้นบาท  ทัง้นีบ้ริษัท ไดจ้่ายค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินรวม   9,252,000 บาท  โดยแยก
ประเภทคา่ตอบแทน ดงันี ้ 

(หน่วย : บาท )         
 

รายละเอียด 
ค่าตอบแทนส าหรับ ปี 2563  ค่าตอบแทนปี 2563  

ที่ก าหนดไว ้ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม รวม 

คณะกรรมการบรษัิท 5,400,000 2,480,000 7,880,000  
 

ภายในจ านวนเงนิ 
ไม่เกิน 12 ล้านบาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ - 686,000 686,000 
คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

- 294,000 294,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล - 392,000 392,000 
รวม 5,400,000 3,852,000 9,252,000 



(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1) 
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วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมัติโบนัสกรรมการส าหรับปี 2563 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาผลประกอบการของบริษัทแลว้ เห็นสมควรเสนอจ่าย
โบนสักรรมการส าหรบัปี 2563  ใหแ้ก่กรรมการทกุทา่น รวมกนัเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 12.5 ลา้นบาท    
 
 

วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2564 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 

ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 37 ก าหนดว่า ”กิจการอนัที่ประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้ขอ้ (5) แต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีและก าหนดคา่ตรวจสอบบญัชี” 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาถึงหนา้ที่และความรบัผิดชอบต่องบการเงินของ
บรษัิทตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” และ“รายงานความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการบรษัิทตอ่รายงานทางการเงิน” ตามล าดบั ซึง่ไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจ าปีที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
(ในรูปแบบ QR Code) พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ จึงไดเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
อนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี จากบรษัิทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ประจ าปี  2564   
ดงัมีรายช่ือผูส้อบบญัชี  ตอ่ไปนี ้
 

1. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที ่3516  และ/หรอื  
    

2.  นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที ่3972  และ/หรอื  
  

3.  นางก่ิงกาญจน ์ อศัวรงัสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที ่4496  และ/หรอื  
  

4.  นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4521  และ/หรอื   
     

5.  นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4807  และ/หรอื  
  

6.  นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 5872  และ/หรอื  
  

7.  นางสาวเกิดศิร ิ กาญจนประกาศิต  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที ่6014 
  

(นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ   เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา) 
 

โดยก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิทเป็นจ านวนเงิน 1,450,000 บาท  ซึง่มีขอ้มลูการเปรียบเทียบจ านวน  
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีฯ ปีที่ผา่นมาดงันี ้
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563  ปี 2562  
คา่สอบบญัชี 1,450,000 บาท 1,450,000 บาท 1,600,000 บาท 
คา่บรกิารอื่น ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 



(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1) 

หนา้ 13 ของ 60 

อนึ่ง ผูส้อบบญัชีทัง้ 7 ท่าน  ไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/
บรษัิทยอ่ย/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว และไมไ่ดใ้หบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษาแก่บริษัท
แตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท 
 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผูส้อบบญัชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและ
บรษัิทยอ่ยตัง้แตปี่ 2534 – ปัจจบุนั และมีเครอืขา่ยการใหบ้รกิารครอบคลมุในหลายประเทศ เป็นท่ียอมรบัในระดบั
สากล ซึง่ท าใหก้ารสอบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยเป็นมาตรฐานเดียวกนั และมีการปฏิบตัิงานดว้ยดีเสมอมา 
จึงเห็นควรเสนอผูส้อบบญัชี จากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2564 ตาม
รายช่ือผูส้อบบญัชีขา้งตน้ และเสนอคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิทเป็นจ านวนเงิน 1,450,000 บาท 
 
ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก ๆ ระยะเวลา 5 ปี ภายใต้บริษัทส านักงานผู้สอบบัญชีเดิม 
เนือ่งจากผูส้อบบญัชีแต่ละท่านนัน้จะมีมมุมองและแนวคิดที่แตกต่างกนั ซึ่งบริษัทเช่ือว่าจะไดข้อ้เสนอแนะที่เป็น
ประโยชนต์อ่บรษัิท 
 
 
วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 

วาระนีก้ าหนดไวเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามขอ้สงสยั  และ/หรือ  เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทไดชี้แ้จงขอ้ซกัถามหรือ
ขอ้สงสยัตา่ง ๆ (ถา้มี)  




