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        วนัท่ี 22 มีนาคม 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นบริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน)  

สิ่งท่ีสง่มาด้วย      1. สําเนารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัท บริทาเนีย จํากัด ครัง้ท่ี 2/2564 ซึ่งประชุม

เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 

 2. รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report)(ในรูปแบบ QR CODE) และงบแสดง 

ฐานะทางการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

จํานวน 1 ฉบบั  

 3. ข้อมลูของบคุคลซึง่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 4. สาระสําคญัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

 5. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ  

 6. ข้อบงัคบับริษัทเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกําหนดรายการต่างๆ  

ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ ลงทุน

ต่างประเทศท่ีแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น) (แยกต่างหาก

จากเลม่หนงัสือเชิญประชมุ) 

 8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) 

 9. ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการ 

มอบฉนัทะ 

บริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบวา่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2565 

ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2565 มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 

2565 เวลา 14.00 น. เป็นรูปแบบผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลกัเกณฑ์การประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์

ท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บริทาเนีย จํากัด  

ครัง้ที่ 2/2564 
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วตัถปุระสงค์และเหตผุล  บริษัทได้จดัทํารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัท บริทาเนีย จํากัด ครัง้ท่ี 2/2564 

ซึ่งจัดให้มีเม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 1. จึงขอเสนอให้ท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2564 ดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  บริษัท บริทาเนีย จํากัด  

ครัง้ท่ี 2/2564 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น จึง

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจําปี

ของคณะกรรมการบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 36 ซึง่กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพงึรับทราบ

รายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

บริษัทจงึได้จดัทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจําปี

ของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One-

report) (ในรูปแบบ QR CODE) ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ล้ว 

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นให้พิจารณารับทราบผลการ

ดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 (แบบ 56-1 One-report) (ในรูปแบบ QR CODE) และ

รายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท  

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท 

สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกําหนดให้

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ 

วนัสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ 

บริษัทจึงได้ได้จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามท่ีแสดงไว้ในรายงานประจําปี 
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2564 และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2564 (แบบ 56-1 One-Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ น

พร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 2. โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2564 ดงักล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการ

สอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการ

แล้ว โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหต:ุ ปรับปรุงตามมาตรฐานบญัชี  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบ

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซึง่

ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการแล้ว โดย

คณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานความ

รับผิดชอบของคณ ะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ” และ “รายงานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ” ซึง่ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One-Report) 

(ในรูปแบบ QR Code) ท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ล้ว  

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5   พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2564 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เน่ืองจาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45 กําหนดให้

บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไร

สุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่

น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้

ต้องมีทนุสํารองมากกวา่นัน้ 

ดังนัน้  บริษัทจึงต้องดําเนินการจัดสรรกําไรเพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 

5,957,000 บาท สําหรับผลประกอบการปี 2564 โดยเม่ือบริษัทจดัสรรกําไรเป็นทุนสํารอง

ตามกฎหมายดงักลา่วแล้ว บริษัทจะมีทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 42,857,000 บาท ซึง่

ครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีกฎหมายกําหนด  

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมติัจัดสรรกําไรเป็นทุน

สํารองตามกฎหมายจํานวน 5,957,000 บาท สําหรับผลประกอบการปี 2564 โดยเม่ือบริษัท

จัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมีทุนสํารองตามกฎหมาย

จํานวน 42,857,000 บาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตงิดการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2564 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เน่ืองจากในปี 2564 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติของคณะกรรมการ

บริษัท ครัง้ท่ี 5/2564 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 สําหรับผลการดําเนินงานงวด 9 

เดือนแรกของปี 2564 จากกําไรสะสมเป็นเงินสด ในอัตราหุ้ นละ 1.23 บาท หรือคิดเป็น

จํานวนไมเ่กิน 738,000,000 บาท โดยหากพิจารณาเฉพาะผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 

2564 จะคิดเป็นร้อยละ 58 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ

บุคคลและหลงัหกัสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทกําหนดไว้ในแต่ละปี ซึง่ไม่

น้อยกว่าท่ีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีกําหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้

นิติบุคคลและหลังหักสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทกําหนดไว้ในแต่ละปี  

โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผล

เพ่ิมเติมจากผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
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และให้นําเสนอเร่ืองดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนมุติั

ตอ่ไป  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง 

และแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เน่ืองจาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด ตามมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 

กําหนดว่า ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็น

อตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนท่ีใกล้

ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามา

ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการใหมก่็ได้ 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 

จํานวน 3 คน ดงันี ้ 

1.  นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 

  ตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 

  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

     2.  นายดลชยั บณุยะรัตเวช กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

     3.  นางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์ กรรมการ 

ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

บริษัทเป็นการล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2565 ตัง้แต่วันท่ี                    

28 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 โดยเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท ปรากฏ

วา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทโดย

พิจารณาจากความเหมาะสม คณุสมบัติ คณุวุฒิ ประสบการณ์ ทกัษะ ความเช่ียวชาญใน

วิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทตลอดจนประสิทธิภาพ

และผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาอย่างรอบคอบและระมดัระวงั

แล้วเห็นว่า กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถงึในช่วงท่ีผ่านมา กรรมการทุก

ท่านปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
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ทัง้นี ้เน่ืองจากนางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ไม่ประสงค์จะกลับเข้ามาดํารงตําแหน่ง

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน ท่ีประชุมคณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2565 มีมติให้ความเห็นชอบเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 

จํานวน 2 ท่าน กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ ได้แก่ 

1.   นายดลชยั บณุยะรัตเวช  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

2.   นางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์  กรรมการ 

และเห็ น ชอบ ให้ แต่ งตั ง้ก รรม การให ม่ ซึ่ งจะ ดํารงตํ าแห น่ งกรรมการอิสระแท น 

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ได้แก่ นายทฬัห์ สิริโภคี โดยรายละเอียดเก่ียวกับประวติั  

วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัท

อ่ืนของบคุคลท่ีได้รับการเสนอให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

นิยามกรรมการอสิระ 

เน่ืองจากกรรมการอิสระมีส่วนสําคัญในการสร้างความเช่ือมั่นแก่นักลงทุนและช่วยคาน

อํานาจผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ รวมทัง้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นบริษัทท่ีมีบรรษัทภิบาลท่ีดีตามหลัก

มาตรฐานสากล บริษัทจึงได้กําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเท่ากับข้อกําหนดขัน้ต่ํา

ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงานก.ล.ต.”) หรือตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กําหนด ดงันี ้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นับ

รวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้

เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อ

สํานกังาน  

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน

ลักษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของ

กรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการ

เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
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(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ

มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็น

ปกติ เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์

หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้

ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่

เป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ

สามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่

จํานวนใดจะต่ํากว่า  ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณ

มูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระ

หนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม 

หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่าสอง

ปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ

บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทาง

วิชาชีพนัน้ด้วย ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้ จดัการ ของผู้

ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย

กวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 
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(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมี

สว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อย

ละหนึ่งของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(ฌ) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงาน

ของบริษัท 

ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึง่ (ก) ถงึ (ฌ) 

แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจ

มีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้  

โดยบริษัทได้แสดงรายละเอียดของความสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ 

และกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้เก่ียวกับการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท 

จดทะเบียน/บริษัท/กิจการท่ีแข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจใน ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับ 

การเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ ส่ง 

มาด้วย 3. 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติัแต่งตัง้กรรมการท่ีต้องออก

จากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 2 ท่าน กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายดล

ชัย  บุณยะรัตเวช กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และนางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ 

กรรมการ และเห็นชอบให้แต่งตัง้กรรมการใหม่ซึ่งจะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระแทน

นางสาวไตรทิพย์  ศิวะกฤษณ์กุล ได้แก่ นายทฬัห์ สิริโภคี โดยให้นําเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ี

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ทัง้นี ้การเสนอแต่งตัง้

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการแล้ว 

  ดงันัน้ ภายหลงัจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีมีมติแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบั

เข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่แล้ว กรรมการของบริษัทจะมีจํานวน 7 คน ดงันี ้

1. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส ประธานกรรมการ 
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2. นายวิจารย์ สิมาฉายา  กรรมการอิสระ 

3. นายทฬัห์ สิริโภคี  กรรมการอิสระ 

4. นายดลชยั บณุยะรัตเวช กรรมการอิสระ 

5. นายนิวติั ลมนุพนัธ์  กรรมการ 

6. นางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์ กรรมการ 

7. นายสมสกลุ แสงสวุรรณ กรรมการ 

การลงมติ มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีจ้ะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กบักรรมการเป็น

รายบคุคล  

วาระที่ 8     พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เน่ืองตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 90 ท่ีกําหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22 ซึง่กําหนดให้กรรมการมี

สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามข้อบงัคบัหรือตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา 

โดยอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือวางหลกัเกณฑ์ และกําหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มี

ผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมจะมีได้มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

จึงต้องได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่คณะกรรมการโดยผ่านการกลัน่กรอง

จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณา

ค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับ

บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาด (Market 

Capitalization) ในขนาดท่ีใกล้เคียงกับบริษัท โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

หน่วย : บาท 
 

คณะกรรมการ ตาํแหน่งประธานกรรมการ ตาํแหน่งกรรมการ 

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 

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

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

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 15,000 15,000 10,000 10,000 
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คณะกรรมการ ตาํแหน่งประธานกรรมการ ตาํแหน่งกรรมการ 

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 

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

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร - - - - 

 

2. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 

หน่วย : บาท                                                                                                                                                                                                                    

คณะกรรมการ ปี 2565 ปี 2564 

ประธานกรรมการ 20,000 - 

กรรมการ 15,000 - 

 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทน

ให้แก่กรรมการประจําปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ทัง้นี ้การกําหนด

ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการดงักลา่ว ได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 9    พิจารณาอนุมัติการกําหนดกรอบวงเงินสําหรับจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจําปี 

(เงนิโบนัส) ให้แก่กรรมการบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เน่ืองจาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 ท่ีกําหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 22 ซึง่กําหนดให้กรรมการมี

สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามข้อบังคบัหรือตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา 

โดยอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือวางหลกัเกณฑ์ และกําหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผล

ตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมจะมีได้มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ การกําหนดกรอบวงเงินสําหรับจ่าย

ค่าตอบแทนพิเศษประจําปี (เงินโบนัส) ให้แก่กรรมการบริษัทจึงต้องได้รับการอนุมัติจากท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน ได้ยดึถือแนวปฏิบติั คือ พิจารณาคา่ตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยท่ีมีมลูค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดท่ีใกล้เคียงกบับริษัท โดย

กําหนดกรอบค่าตอบแทนพิเศษประจําปี (เงินโบนัส) ให้แก่กรรมการบริษัทในอตัราระหว่าง
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ร้อยละ 0.2 - 0.6 ของจํานวนเงินปันผลท่ีบริษัทประกาศจ่ายในแต่ละปีและให้นํากรอบวงเงิน

ดังกล่าวมาใช้สําหรับการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการบริษัทประจําปีในแต่ละปี

นบัตัง้แตปี่ 2565 เป็นต้นไป 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติักําหนดกรอบวงเงินสาํหรับ 

จ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจําปี (เงินโบนัส) ให้แก่กรรมการบริษัทในอตัราระหว่างร้อยละ 

0.2 - 0.6 ของจํานวนเงินปันผลท่ีบริษัทประกาศจ่ายในแต่ละปี และให้นํากรอบวงเงิน

ดงักล่าวมาใช้สําหรับการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการบริษัทประจําปีในแต่ละปี 

นบัตัง้แตปี่ 2565 เป็นต้นไป  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประจาํปี 2565 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีประจําปี 2565 และเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี

จากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั คนใดคนหนึ่งตามรายช่ือดงัต่อไปนี ้ให้เป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัท ประจําปี 2565 

1. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4501 และ/หรือ 

2. นางสาวกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 6137 และ/หรือ  

3. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเข่ือนขนัธ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 6287 

และในกรณี ท่ีผู้ สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท สํานักงาน  

อีวาย จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานักงานทําหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้ สอบบัญชีดงักล่าวได้ และกําหนดค่าสอบ

บญัชีประจําปี 2565 สําหรับบริษัท เป็นจํานวน 1,760,000 บาท (หนึง่ล้านเจ็ดแสนหกหม่ืน

บาทถ้วน) ซึง่มีข้อมลูการเปรียบเทียบจํานวนเงินคา่สอบบญัชีปีท่ีผ่านมาดงันี ้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 ปี 2563 

คา่สอบบญัชี 1,760,000 บาท 1,760,000บาท 1,890,000บาท 

คา่บริการอ่ืน ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 
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โดยท่ีผู้สอบบญัชีทัง้ 3 (สาม) ราย ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษัท 

ไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล

ดงักล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

ทัง้นี  ้บริษัทย่อยทัง้หมดของบริษัทใช้ผู้ สอบบัญชีของ บริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด 

เช่นเดียวกนั โดยคณะกรรมการจะดแูลให้สามารถจดัทํางบการเงินได้ทนัตามกําหนดเวลา 

นอกจากนัน้แล้วในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติ

หน้าท่ีเกิน 7 ปี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2556 รวมทัง้การ

เสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2565 

ดงักลา่ว ได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติัแต่งตัง้ นายเติมพงษ์ โอปน

พนัธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4501 และ/หรือ นางสาวกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ  

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6137 และ/หรือ นางสาวสินีนารถ จิระไชยเข่ือนขันธ์ 

ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6287 แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็น 

ผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2565 และอนุมัติให้กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2565 

สําหรับบริษัทเป็นจํานวน 1,760,000 บาท (หนึง่ล้านเจ็ดแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) และในกรณี

ท่ีผู้สอบบัญชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหา

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานกังานทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 11   พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงนิไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท   

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  คณะกรรมการได้เสนอให้มีการออกหุ้ นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ภายใต้วงเงินไม่เกิน 3,000 

ล้านบาท เพ่ือนําเงินท่ีได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไปสําหรับใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

และ/หรือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ และ/หรือชําระคืนหนี ้หรือเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืน ๆ 

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. 

ทัง้นี ้โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือบคุคลท่ีกรรมการมอบหมายมีอํานาจ ดงันี ้

1. กําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ช่ือ อตัราดอกเบีย้ อาย ุ

การไถ่ถอน การแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ตลอดจนกําหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการ

เสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบต่าง ๆ กันหรือเป็นคราว ๆ โดยเม่ือหุ้ นกู้
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จํานวนใดจํานวนหนึง่ครบกําหนด ก็สามารถออกเสนอขายใหมไ่ด้ ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดั

เพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร 

2. แตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือสถาบนัการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือบุคคลอ่ืนใด

ในกรณีท่ีจะต้องมีการแตง่ตัง้ตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องหรือในกรณีอ่ืนใดตามท่ีเห็นควร 

3. ติดต่อ เจรจา เข้าทํา ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้

ข้อมลูย่ืนเอกสารหลกัฐานกบัสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบั

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าวตลอดจนดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็นได้

ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการออกและเสนอ

ขายหุ้ นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ดังกล่าว

บริษัทเสนอให้พิจารณาออกหุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อย

สิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบกําหนดไถ่ถอน หรือให้มีการไถ่

ถอนก่อนครบกําหนดอายหุรือไมก่็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ ท่ีครบกําหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท 

(perpetual) มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ น ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับความ

เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ ๆ เพ่ือนําเงินท่ีได้มาใช้ในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงขยายกิจการ และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือ

บุคคลท่ีกรรมการมอบหมาย มีอํานาจกําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ตามท่ี

เสนอ 

การลงมติ  วาระนีใ้ห้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 12   พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

นอกจากวาระการประชุมท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจําปี 2565 แล้วกรณีผู้ ถือหุ้นจะเสนอเร่ืองให้ท่ีประชมุพิจารณาในเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือเชิญ

ประชุมก็จะต้องเข้าเง่ือนไขตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั โดยผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนับรวมกนัได้

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน นอกจากท่ีกําหนดไว้ใน

หนงัสือนัดประชุมก็ได้ อย่างไรก็ดี เพ่ือความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ควรมีการเพ่ิม

วาระเพ่ือพิจารณาวาระอ่ืน ๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในหนงัสือนดัประชมุให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัหรือลงมติ 

ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565 (Record 

Date) ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 โดยบริษัทจะขึน้เคร่ืองหมาย XM ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2565 
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จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในวนัอังคารท่ี 26 เมษายน 2564 

เวลา 14.00 น. เป็นรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลกัเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ี

กฎหมายกําหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. ทัง้นี ้โดยผู้ ถือหุ้นจะสามารถเข้าลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 

13.00 น. เป็นต้นไป 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุม

และออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ ส่วนผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึง่แตง่ตัง้

ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. และ

เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์

จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 5. เข้าร่วม

ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้  

ทัง้นี  ้ขอให้ผู้ ถือหุ้ นศึกษาข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                

(E-Meeting) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. โดยบริษัทจะดําเนินการประชุมตามข้อบงัคบับริษัท หมวดท่ี 

6 เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ตอ่ไป 

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส) 

 ประธานกรรมการ 
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