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วันที่ 2 มิถุนายน 2563
เรือ่ ง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)
2. รายงานประจําปี ซึง่ ประกอบด้วยผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2562 และสําเนางบ
การเงินของบริษทั สําหรับรอบปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ QR Code
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2, 3 และ 4)
3. ข้อมูลของผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชือ่ เป็ นกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริษทั เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการออกเสียงลงคะแนน
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. รายละเอียดกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
9. แผนทีส่ ถานทีป่ ระชุม
ด้วยบริษัท ทีพ ีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ได้มมี ติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
4/2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 ในวันที่
26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชัน้ 3 เลขที่ 4/2 ซอยประเสริฐมนู กจิ 29 แยก 8 ถนน
ประเสริฐมนูกจิ แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้น เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2562 โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมซึง่ ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่ง
มาด้วยลําดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 1
จํานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิ จารณารายงานรับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดําเนินงานของบริษทั และบริษัทย่อยในรอบปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ทีผ่ า่ นมา บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวมจํานวน 1,642,022,088.85 บาท และมีกาํ ไร
สุทธิรวม 575,196,813.39 บาท รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปรากฏตาม
รายงานประจําปี ซึ่งส่งมาในรูปของ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 2)
1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 2
จํานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ: วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ
วาระที่ 3

พิ จารณาและอนุมตั ิ งบการเงิ นรวมของบริ ษทั สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มกี ารทํางบการเงินรวมของบริษัทสําหรับรอบปี
บัญชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนําเสนอ
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ใิ นการประชุมสามัญประจําปี ตามทีม่ าตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนด (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินรวมของ
บริษทั สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 2
จํานวนเสียงทีต่ ้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิ จารณารับทราบการจ่ายเงิ นปันผลระหว่างกาล
ข้อเท็จ จริงและเหตุ ผ ล: ตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 วรรคสาม
กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปั น ผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็น ว่าบริษัทมีกําไร
สมควรพอทีจ่ ะทําเช่นนัน้ และเมื่อจ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุม
คราวถัดไป
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ภายหลังหักสํารองตามกฎหมาย ทัง้ นี้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
อาจเปลีย่ นแปลงไปจากทีก่ าํ หนดไว้ขา้ งต้นขึน้ อยู่กบั ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความ
จําเป็ น ในการใช้เงิน ทุน หมุน เวียนในการดําเนิ น งาน การลงทุน เพิ่ม เติม การขยายธุ รกิจ เงื่อนไขและ
ข้อ จํ า กัด ตามที่กํ า หนดไว้ ใ นสัญ ญาเงิน กู้ ย ืม และปั จ จัย อื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งในการบริห ารงานตามที่
คณะกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เห็นสมควร
จากผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั และบริษทั ย่อย
มีรายได้รวมจํานวน 1,642,022,088.85 บาท งบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้ 278,946,970.65 บาท
และมีผลการดําเนินงานกําไรรวมจํานวน 217,509,159.83 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็น สมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบการจ่ายเงิน ปั น ผล
ระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใน
อัต ราหุ้น ละ 0.207 บาท เป็ นจํา นวนเงิน รวมทัง้ สิ้น 83,048,400.00 บาท เป็ นเงิน ปั น ผลระหว่ า งกาล
สําหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรก ของปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.084 บาท เป็ นจํานวนเงินรวมทัง้ สิ้น
33,700,800.00 บาท จ่ายให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2562 และเนื่องด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้มมี ติเลื่อนการจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจําปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 ออกไปก่อน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด
2

ของไวรัส COVID-19 นั น้ ดังนั น้ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2563 ประชุ ม เมื่อ วัน ที่ 23
เมษายน 2563 จึงได้มมี ติให้มกี ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี
2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.123 บาท เป็ นจํานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 49,347,600.00 บาท จ่ายให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เมื่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยเงินปั นผลดังกล่าวจ่ายจากบัญชีกาํ ไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โดย
บริษัทได้มกี ารจัดสรรทุนสํารองตามทีก่ ฎหมายกําหนด และคณะกรรมการจะไม่ได้เสนอจ่ายเงินปั นผล
ของการดําเนินงานประจําปี 2562 อีก เนื่องจากมีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ว
จากผลประกอบการปี
อัตรากําไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
เงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ(%)

2562
0.54
0.207
40

2561
0.36
0.0623
18

2560
0.15
0.0563
40

2559
0.17
0.03
18

2558
0.01
-

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผู้ถอื หุน้ รับทราบรายงานการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล
จํานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ: วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ
วาระที่ 5

พิ จารณาและอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18 กําหนดว่าในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี
ทุกครัง้ กรรมการคิดเป็ นจํานวนหนึ่งในสาม หรือจํานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจาก
ตําแหน่ ง กรรมการทีจ่ ะออกจากตําแหน่ งในปี แรก และปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธจี บั
สลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตําแหน่ งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง ซึง่ การประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่ งกรรมการของบริษทั ตามทีด่ ํารงตําแหน่ ง
นานทีส่ ดุ ได้มรี ายชือ่ ดังต่อไปนี้
1. นายนรชัย ศรีพมิ ล
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายพล คงเสือ
กรรมการ
3. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี
กรรมการ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขัน้ ตอนของ
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษทั ยังไม่ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา แต่เป็ นการสรรหาโดยการ
พิจ ารณาร่ว มกัน ของที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท โดยบุ ค คลที่ได้ร บั การเสนอชื่อ ในครัง้ นี้ ได้ผ่ า น
กระบวนการกลันกรองของคณะกรรมการบริ
่
ษทั แล้วว่ามีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษทั อีกทัง้ ยังคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมายบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
สําหรับการกําหนดให้วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นัน้ คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตัง้ กรรมการอิสระให้ดํารงตําแหน่ งต่อเนื่องจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั และ
ผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากกรรมการทีด่ าํ รงตําแหน่ งต่อเนื่องจะมีความรูแ้ ละประสบการณ์ เกีย่ วกับการดําเนินงาน
ของบริษทั ทัง้ นี้คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วว่าบุคคลทีจ่ ะเสนอชือ่ ให้เป็ นกรรมการอิสระทีด่ าํ รงตําแหน่ ง
ต่อเนี่องยังคงสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็ นกรรมการทีต่ ้องออกจาก
ตําแหน่ งตามวาระเพื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั
อีกวาระหนึ่ง
1. นายนรชัย ศรีพมิ ล
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายพล คงเสือ
กรรมการ
3. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี
กรรมการ
รายละเอียดประวัตขิ องบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 3 และคุณสมบัตขิ องกรรมการ
อิส ระของบริษัท เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ท่ีคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ น กํา หนด (รายละเอีย ดนิ ย าม
กรรมการอิสระปรากฏตามรายงานประจําปี ภายใต้หวั ข้อเรือ่ งการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ (สิง่ ที่
ส่งมาด้วยลําดับที่ 4))
จํานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่ เสนอชื่อในครัง้ นี้ (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 1 มิ ถนุ ายน 2563)
รายชื่อผูท้ ี่ ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ

จํานวนหุ้น

สิ ทธิ ในการออกเสียง

1. นายนรชัย ศรีพมิ ล
(นางปานทิพย์ ศรีพมิ ล (คู่สมรส))

50,000

50,000

2. นายพล คงเสือ

64,800

64,800

4,000,000

4,000,000

3. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่ งในครัง้ นี้
การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทัง้ หมด(ครัง้ )
รายชื่อ

คณะกรรมการ
บริ หาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เข้าร่วม
ประชุมผูถ้ ือ
หุ้น

5/5

-

9/9

1

กรรมการ

5/5

22/22

-

1

กรรมการ

5/5

-

-

-

ตําแหน่ ง

คณะกรรมการ
บริ ษทั

กรรมการ/
กรรมกาตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

2. นายพล คงเสือ
3. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี

1. นายนรชัย ศรีพมิ ล

วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่ งในครัง้ นี้
ปี ที่ ได้รบั
แต่งตัง้

ปี ที่ เลือก
ครัง้ ล่าสุด

1. นายนรชัย ศรีพมิ ล

2558

2560

กรรมการ/
กรรมกาตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ

ใช่

2. นายพล คงเสือ

2560

2560

กรรมการ

ใช่

3. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี

2555

2560

กรรมการ

ใช่

รายชื่อ
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ประเภทของกรรมการ

การสรรหา/แต่งตัง้ เป็ น
กรรมการในปี 2563

การมีส่วนได้เสียของกรรมการอิ สระที่เสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่ งในครัง้ นี้
ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิ สระ

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย

นายนรชัย ศรีพมิ ล

การถือหุน้ ในบริษทั
- จํานวนหุน้
- สัดส่วนของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด

ไม่ม ี

การมี/ไม่มสี ่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษทั /บริษทั ใหญ่/
บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ใน
ปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมา
(1) เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจํา
(2) เป็ น/ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่
ปรึกษาทางกฎหมาย)
(3) มี/ไม่ม ี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดบิ /
สินค้า/บริการ การให้กยู้ มื เงินหรือการกูย้ มื เงิน)

วาระที่ 6

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่ม ี

พิ จารณาและอนุมตั ิ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษทั ไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทําหน้าทีใ่ นการ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ท่ปี ระชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษทั ในปี ทผ่ี ่านมา การปฏิบตั งิ านและความรับผิดชอบของ
กรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษทั หรือใกล้เคียงกับบริษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาและอนุ ม ัติ ก ารกํ า หนด
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2563 (ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริห าร) ในรูป ของเบี้ ย ประชุ ม ค่ า ตอบแทนรายปี และโบนั ส กรรมการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. เบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนรายปี
ค่าตอบแทน/ตําแหน่ ง

เบี้ยประชุม (บาท/ครัง)้

ค่าตอบแทนรายปี (บาท)

ประธานกรรมการ

20,000

1,440,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

780,000

กรรมการตรวจสอบ

10,000

600,000

กรรมการ

10,000

540,000

หมายเหตุ
1. กรรมการทีด่ ํารงตําแหน่ งหลายตําแหน่งในบริษทั เดียวกัน ให้รบั ค่าตอบแทนในตําแหน่งสูงสุดตําแหน่งเดียวเท่านัน้
2. กรรมการจะได้รบั เบีย้ ประชุม 4 ครัง้ ต่อปี เท่านัน้ การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครัง้ ทีบ่ ริษทั กําหนด กรรมการจะไม่ได้
รับเบีย้ ประชุมแต่อย่างใด
3. กรรมการบริหารที่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษทั จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก
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2. โบนัสกรรมการ
ในกรณีทบ่ี ริษทั มีกาํ ไรจากผลการดําเนินงานจะจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษทั ของบริษทั ในวงเงินรวมไม่
เกิน 5,000,000 บาท โดยกรรมการบริษัท แต่ละคนจะได้รบั โบนัสจากตําแหน่ งเดียวที่อตั ราที่สูงที่สุดเท่านัน้
และกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั จะไม่ได้รบั เงินโบนัสกรรมการ

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 และปี 2562
เบี้ยประชุม
ตําแหน่ ง/องค์ประกอบค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรายปี

ปี 2563
(ปี ที่เสนอ)

ปี 2562

ปี 2563
(ปี ที่เสนอ)

ปี 2562

ประธานกรรมการ

20,000

20,000

1,440,000

1,440,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

20,000

780,000

780,000

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

10,000

10,000

600,000

600,000

กรรมการ

10,000

10,000

540,000

540,000

จํานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2530 มาตรา 90
วาระที่ 7

พิ จารณาและอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตัง้ สามารถ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ท่ี กจ. 39/2548 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กําหนดให้บริษทั จัดให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชี
ดังกล่าวปฏิบตั หิ น้าทีม่ าแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จําเป็ นต้องเปลีย่ นบริษทั ผูส้ อบ
บัญ ชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายอื่น ๆ ในสํานักงานตรวจสอบบัญชีนัน้ แทนผู้สอบ
บัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ได้มคี วามเห็นว่าสมควรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต นายนพฤกษ์
พิษณุ วงษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7764 ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษัท 3 ปี แล้ว และ/หรือ นางสาว
สมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5599 และหรือ นางสาวสุภาภรณ์ มังจิ
่ ตร ผู้สอบ
บัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั สําหรับปี 2563 และยังเป็ นผูส้ อบบัญชีบริษทั ย่อยของบริษทั อีกด้วย และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ น
จํานวนเงิน ไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
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ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่น ๆ

รอบปี บัญชี 2563
(ปี ที่เสนอ)

รอบปี บัญชี 2562

รอบปี บัญชี 2561

1,180,000

1,180,000

1,180,000

-

-

-

ความเห็ น ของคณะกรรมการ: เห็ น สมควรเสนอที่ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น พิจ ารณาและอนุ ม ัติก ารแต่ ง ตัง้
นายนพฤกษ์ พิษณุ วงษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5599 และหรือ นางสาวสุภาภรณ์ มังจิ
่ ตร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 8125
แห่งบริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับปี 2563 และ
กําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน ไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
ทัง้ นี้ ผู้สอบบัญ ชีต ามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่ม ีความสัมพันธ์แ ละไม่มสี ่ว นได้เสีย กับ บริษัท ผู้บริห าร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จํานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิ จารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผูถ้ ือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว ผูถ้ ือหุ้น
ท่านใดประสงค์ทจ่ี ะแต่งตัง้ บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี้ โปรด
มอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษทั ก่อนเข้า
ร่วมประชุมด้วย ส่วนผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติซ่งึ แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝาก
และดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษทั ตามรายละเอียดซึง่ แนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพือ่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในนามของผูถ้ อื หุน้ ได้
บริษทั ฯ สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองเพือ่ ช่วยป้ องกันและควบคุมการระบาดของไวรัส โควิด-19 ทีก่ าํ ลังแพร่กระจายในประเทศไทย
อนึ่ง บริษทั ฯ ได้กําหนดให้วนั ที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิเข้า
ร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 (Record Date)
ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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