
 
 

 

 

 

 

หนังสอืเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2564 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกัด (มหาชน) 

วนัองัคารท่ี 20 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. 

ณ หอ้งบหุงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรนิ 

  เลขท่ี 92 ถนนพระรามเกา้ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 

เพ่ือลดความเส่ียงการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1. ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ แทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

2. งดแจกของชาํรว่ย และงดจดัอาหารว่าง รวมทัง้งดบริการชา กาแฟ 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาการประชมุ และทาํความสะอาดมือดว้ย

แอลกอฮอล ์ท่ีบริษัทฯ จดัเตรียมบรกิารไวต้ามจดุตา่งๆ 

4. ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุตอ้งปฎิบตัติามมาตรการและแนวทางปฏิบตัตินสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อ 

    หุน้ประจาํปี 2564 ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) อยา่งเครง่ครดั 

 
 

  

 



  

 

 

วนัท่ี 18 มีนาคม 2564 

เรือ่ง  เชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

เรยีน  ทา่นผูถื้อหุน้ 

สิง่ท่ีสง่มาดว้ย 1 รายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) และแบบลงทะเบียน 

 2. ขอ้มลูของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือเลอืกตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการ (เอกสารประกอบวาระท่ี 4)  

 3. ขอ้มลูของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการเขา้ใหม ่(เอกสารประกอบวาระท่ี 5) 

 4. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ ประจาํปี 2564 (เอกสารประกอบวาระท่ี 7) 

 5. ขอ้บงัคบัของบรษัิท ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

6. หนงัสอืแจง้รายการเอกสารหรอืหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งนาํมาแสดงตนในการเขา้รว่มประชมุ 

7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ (ก), (ข) และ (ค) และรายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีไดร้บั

การเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

8. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุโดยสงัเขป 

9. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสาํหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ภายใต้

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ดว้ยบริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกัด (มหาชน) จะจัดใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2564 ในวนัองัคารท่ี 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบหุงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลปิ ซอฟเฟอรนิ เลขท่ี 92 

ถนนพระรามเกา้ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพรอ้มดว้ย

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และคําอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ 

(MD&A) ประจาํปี 2563 

ความเป็นมา 

บริษัทไดส้รุปผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาในรอบปี รวมทัง้คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ: 

Management Discussion and Analysis (MD&A) เพ่ืออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้กับฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบรษัิท ตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2563 สิง่ท่ีสง่มาดว้ย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรนาํเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษัิท และ

คาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจาํปี 2563 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชี 

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ความเป็นมา 



  

 

 

บริษัทไดจ้ัดทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสาํหรบัรอบปีบัญชี สิน้สดุ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแลว้ ดงัท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2563  

สิง่ท่ีสง่มาดว้ย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและ

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทสาํหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบ

บญัชีรบัอนญุาต และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน               (หน่วย:ล้านบาท) 

รายการ  บริษัทและบริษัทยอ่ย บริษัท 

สนิทรพัยร์วม   26,171.61   26,418.72  

หนีส้นิรวม   14,014.53   12,859.45  

สว่นของเจา้ของรวม   12,157.08   13,559.27  

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,697.97 1,857.25 

กาํไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ

ของบรษัิทใหญ่ 
    812.73    2,137.21  

กาํไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.21 0.43 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไร และการจ่ายปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2563 

ความเป็นมา 

เพ่ือพิจารณาจัดสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นเงินทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิ

ประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกยอดมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียนตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

  รวมทัง้ บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ ํ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิตามงบการเงินรวมของ

บริษัท หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยคาํนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด 

สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบรหิารงานของบรษัิท โดยในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563  บริษัทมีกาํไรสทุธิของงบการเงินรวม จาํนวน  812.73 ลา้นบาท และมีกาํไรสะสมท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรรของงบการเงินเฉพาะ

กิจการประจาํปี จาํนวน 1,210.58 ลา้นบาท 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรสาํรองตาม

กฎหมาย จาํนวน 81.59 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรบัปี 2563 และการ



  

 

 

จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 ใหก้ับผูถื้อหุน้ จากกาํไรสทุธิและกาํไรสะสมในอตัรา 0.2525 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 

965.81 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 132.10 ของกาํไรสทุธิสาํหรบัปีหลงัหกัสาํรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไป

ตามนโยบายการจ่ายปันผล โดยบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัรา 0.0925 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 

353.81 ลา้นบาท เมื่อวนัท่ี 9 ธันวาคม 2563 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุทา้ยในอตัรา 0.1600 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 

612.00 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดเปรยีบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2563 และ 2562 

รายการ ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

  1. กาํไรสทุธิของงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 812.73 2,137.21 

  2. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 3,825.00 3,825.00 

  3. เงินปันผลประจาํปี (บาท/หุน้) 0.2525 0.2525 

    - เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ท่ี 1 (บาท/หุน้) 0.0925 0.0925 

    - เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ท่ี 2 (บาท/หุน้) - 0.1600 

    - เงินปันผลงวดสดุทา้ย (บาท/หุน้) 0.1600 - 

  4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 965.81 965.81 

  5. อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่กาํไรสทุธิ หลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย (รอ้ยละ) 132.10 46.31 

ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่วใหจ้่ายแก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูม้ีสทิธิไดร้บัเงินปันผลตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ตามท่ี

ปรากฏรายช่ือ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 28 เมษายน 2564 (จะขึน้เครือ่งหมาย XD 

หรอืวนัท่ีไมม่ีสทิธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 27 เมษายน 2564) โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 ความเป็นมา 

  ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 17  ระบไุวว้่า ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทกุครัง้ใหก้รรมการออก

จากตาํแหนง่จาํนวนหนึง่ในสามของจาํนวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็

ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม และกรรมการซึง่พน้จากตาํแหนง่ อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัมาดาํรงตาํแหนง่ไดอี้ก  

กรรมการท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหนง่ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 มีดงัตอ่ไปนี ้

1. นายเดวิด รชิารด์ นารโ์ดน    กรรมการ  

2. ดร. นิพนธ ์บญุเดชานนัทน ์    กรรมการ  

3. นายเวทย ์นชุเจรญิ   กรรมการอิสระ  

  



  

 

 

บรษัิทไดป้ระกาศบนเว็บไซตข์องบรษัิท เพ่ือเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือ

คดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท และเสนอวาระเป็นการลว่งหนา้ รวมถึงสง่คาํถามท่ีจะใหต้อบในท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 

2564 ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม  2563 ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม  2563 ซึ่งปรากฎว่าไม่ม ี

ผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือวาระการประชุมเขา้มายงับริษัท รวมทัง้ส่งคาํถาม

ลว่งหนา้เพ่ือใหต้อบในท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระใน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ไดพิ้จารณาความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชนส์งูสดุแก่การดาํเนินงานของบริษัท และ

พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณข์องบคุคลท่ีเสนอเป็นกรรมการ โดยมีมติเสนอใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณารายช่ือกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านดงักล่าว ใหเ้ขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่  

ทัง้นี ้กรรมการทัง้ 3 ทา่น ไมม่ีการดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท โดยประวตัิของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ดงักลา่วปรากฏตาม

สิง่ท่ีสง่มาดว้ย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2564 ไดร้ว่มกนัพิจารณาคณุสมบตัิรายช่ือบคุคลท่ีผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรอง ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาพิจารณา

คา่ตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณากลั่นกรองคณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอยา่งละเอียดรอบคอบ และระมดัระวงั

แลว้ว่าเป็นบุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณก์ารทาํงานท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นผูม้ี

คณุสมบตัิเหมาะสมครบถว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้บงัคบัของบรษัิท รวมทัง้ไดพิ้จารณาแลว้วา่บคุคลท่ีเสนอช่ือใหเ้ป็น 

กรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงมีมตเิห็นสมควรใหน้าํเสนอผู้

ถือหุน้ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการท่ีพน้จากตาํแหนง่ทัง้ 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่อีกหนึง่วาระ 

1. นายเดวิด รชิารด์ นารโ์ดน    กรรมการ  

2. ดร. นิพนธ ์บญุเดชานนัทน ์    กรรมการ  

3. นายเวทย ์นชุเจรญิ   กรรมการอิสระ  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

 ความเป็นมา 

 เ พ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ท่ีมีแนวโน้มจะเติบโตขึน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ มีจํานวน

คณะกรรมการบรษัิทเพ่ิมมากขึน้ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการทาํงาน และเพ่ิมความคิดเห็น หรอืขอ้เสนอแนะ ท่ีหลากหลายมากขึน้  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพิ้จารณากรรมการเขา้ใหม่ของบริษัทตาม

หลกัเกณฑก์ารสรรหาและคดัเลือกตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งซึ่งตอ้งเป็นผูท้รงคณุวฒุิ มีความรู ้ความสามารถ 

ความชาํนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)  อนัจะเป็นประโยชนต์อ่การดาํเนินงานของบรษัิท โดยมีมตเิสนอรายช่ือ



  

 

 

บุคคล เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการเขา้ใหม่ของ

บรษัิท จาํนวน 2 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายนาํชยั หลอ่วฒันตระกลู  ประเภทกรรมการท่ีเสนอ กรรมการอิสระ 

2. นายไกรลกัขณ ์อศัวฉตัรโรจน ์ ประเภทกรรมการท่ีเสนอ กรรมการ 

ทัง้นี ้ผูท่ี้ไดร้บัเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการเขา้ใหมท่ัง้ 2 ทา่น ไมม่ีการดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ หรอื

ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษัท โดยประวตัิ

ของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการเขา้ใหมท่ัง้ 2 ทา่นดงักลา่วปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาดว้ย 3 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท ไดร้ว่มกนัพิจารณาคณุสมบตัิรายช่ือผูท่ี้ไดร้บัเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการเขา้ใหมท่ี่ผา่น

กระบวนการสรรหาและกลั่นกรอง ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณา

กลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังแล้วว่าเป็นบุคคลท่ีมีความรู ้ ความสามารถ 

ประสบการณก์ารทาํงานท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นผูม้ีคณุสมบตัิเหมาะสมครบถว้นตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งและขอ้บงัคบัของบรษัิท รวมทัง้ไดพิ้จารณาแลว้วา่บคุคลท่ีเสนอช่ือใหเ้ป็น กรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่าง

เป็นอิสระและเป็นไปตามตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงมีมติเห็นสมควรใหน้าํเสนอผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้

กรรมการเขา้ใหม ่จาํนวน 2 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นายนาํชยั หลอ่วฒันตระกลู  ประเภทกรรมการท่ีเสนอ กรรมการอิสระ 

2. นายไกรลกัขณ ์อศัวฉตัรโรจน ์ ประเภทกรรมการท่ีเสนอ กรรมการ 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564 

 ความเป็นมา  

 ตามขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ท่ี 22 กาํหนดกรรมการบรษัิทมีสทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษัิทในรูปของ

เงินรางวลั เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา โดยท่ี

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ไดม้ีมติกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี ้

1. คา่ตอบแทนรายปี 

ตาํแหน่ง ปี 2563 

(บาท / ปี) 

ประธานคณะกรรมการบรษัิท 200,000 

กรรมการ 150,000 
 

 

 

 

 



  

 

 

2. คา่เบีย้ประชมุประชมุคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 
ปี 2563 

(บาท / คร้ัง) 

คณะกรรมการบรษัิท ประธาน 30,000 

 กรรมการ 25,000 

คณะกรรมการบรหิาร ประธาน 25,000 

 กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 25,000 

 กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประธาน 25,000 

 กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการสรรหาและ ประธาน 25,000 

พิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประธาน 25,000 

 กรรมการ 15,000 

 

3. โบนสั 

กาํหนดคา่ตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัคณะกรรมการบรษัิท ในอตัรารอ้ยละ 0.2 ของรายไดร้วมของงบการเงิน

รวมและสว่นแบง่กาํไรจากบรษัิทรว่มและกิจการรว่มคา้ สาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2563 
 

4. คา่ตอบแทนอ่ืนๆ 

-ไมม่-ี 

โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะไดร้บัการพิจารณาและกลั่นกรอง

จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณานาํเสนอตอ่ท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 

2564 โดยพิจารณาจากหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ความสาํเร็จในการปฏิบตัิงานท่ีเช่ือมโยงกบัผลประกอบการทัง้ระยะสัน้และ

ระยะยาว และปัจจัยแวดลอ้มอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใน

อตุสาหกรรมเดียวกนัหรอืใกลเ้คียง โดยเสนอหลกัเกณฑแ์ละอตัราคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 ใหเ้ทา่กบั ปี 2563 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาการกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการประจาํปี 2564 ในอัตราเท่ากับ ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนเสนอ ดงันี ้



  

 

 

1. คา่ตอบแทนรายปี 

ตาํแหน่ง ปี 2564 

(บาท / ปี) 

ประธานคณะกรรมการบรษัิท 200,000 

กรรมการ 150,000 
 

2. คา่เบีย้ประชมุประชมุคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 
ปี 2564 

 (บาท / คร้ัง) 

คณะกรรมการบรษัิท ประธาน 30,000 

 กรรมการ 25,000 

คณะกรรมการบรหิาร ประธาน 25,000 

 กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 25,000 

 กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประธาน 25,000 

 กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการสรรหาและ ประธาน 25,000 

พิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประธาน 25,000 

 กรรมการ 15,000 

 

3. โบนสั 

กาํหนดคา่ตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัคณะกรรมการบรษัิท ในอตัรารอ้ยละ 0.2 ของรายไดร้วมของงบการเงิน

รวมและสว่นแบง่กาํไรจากบรษัิทรว่มและกิจการรว่มคา้ สาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2564 
 

4. คา่ตอบแทนอ่ืนๆ 

-ไมม่-ี 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2564 

 ความเป็นมา 

 ตามขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 36 (6) กาํหนดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและ

กาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชี 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท ครัง้ท่ี 2/2564 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 ไดพิ้จารณาบคุคล

ท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชี และค่าสอบบญัชีประจาํปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีความเห็นใหเ้สนอแต่งตัง้ 

บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั (“ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส”์) ซึ่งเป็นสาํนกังานสอบบญัชีท่ีมีความเช่ียวชาญในการ



  

 

 

สอบบญัชี มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม รวมทัง้เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจาํปี 2563 โดยเสนอให้

บคุคลดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยประจาํปี 2564 

(1) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3760  

(2) นายไพบลู ตนักลู   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4298 

(3) นายบญุเรอืง เลศิวิเศษวิทย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 6552 

 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

และในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบัติงานได ้ใหไ้พรซ้วอเตอรเ์ฮาสจ์ัดหาผูส้อบบัญชีรบั

อนญุาตอ่ืนของ ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสท์าํหนา้ท่ีแทนได ้โดยผูส้อบบญัชีแตล่ะรายดงักลา่ว ไมม่ีความสมัพนัธ ์หรอืการมีสว่นไดเ้สีย 

หรือเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีลาํดบัท่ี (1) เคยไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ระหวา่ง ปี 2559 – 2563 รวม 5 ปี และผูส้อบบญัชี

ลาํดบัท่ี (2) และ (3) เคยไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ปี 2562 - 2563 รวม 2 ปี โดยประวตัิของผูส้อบบญัชีทัง้ 3 

ทา่นดงักลา่วปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาดว้ย 4 

 ในส่วนของค่าตอบแทนค่าสอบบญัชีสาํหรบัปี 2564 ท่ีเสนอใหแ้ก่ผูส้อบบัญชีของบริษัทภายในวงเงิน 

ไม่เกิน 1,674,000 บาท และบริษัทย่อยไม่เกิน 778,000 บาท ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักลา่วเป็นคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีทัง้

งบการเงินรายปี และงบการเงินรายไตรมาส รวมถึงคา่ใชจ้่ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบตามสมควร 

 สาํหรบัปี 2563 บรษัิทไมม่ีคา่บรกิารอ่ืน (Non-audit fee) ทัง้นี ้ในสว่นของคา่บรกิารอ่ืน (Non-audit fee) ในปี 

2564 (ถา้มี) จะพิจารณาจากประเภทและปรมิาณงานท่ี ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์ใหบ้รกิาร โดยการบรกิารอ่ืนจะตอ้งไมก่ระทบความ

เป็นอิสระของการเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท 

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2563 และ 2564 

หน่วย: บาท 
 ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563  เพิ่มขึน้ / (ลดลง) ลดลงคดิเป็นร้อยละ 

คา่สอบบญัชีบรษัิท 1,674,000       1,841,400  (167,400) 9.09 

คา่สอบบญัชีบรษัิทยอ่ย 778,000        1,058,170  (280,170) 26.48 

รวม       2,452,000        2,899,570  (447,570)     15.44 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิแตง่ตัง้

ผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่สอบบญัชีประจาํปี 2564 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเสนอขา้งตน้ 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

ในการนีบ้ริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ในวันอังคารที่ 20 

เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระรามเก้า 

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีรายละเอียดวาระการประชมุตามท่ีนาํเสนอ และกาํหนดรายช่ือ

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2564  ซึง่เป็นวนัใหส้ทิธิผูถื้อหุน้ (Record Date) 




