
 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
 บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1.  สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 

  2. ประวัตกิรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือแต่งตั้งเพื่อดํารงตําแหน่งแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  3. ประวัตกิรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือแต่งตั้งเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 

  4. ข้อบังคบับริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
  5. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
  6. แผนที่สถานท่ีประชุม 
  7. หนังสือมอบฉันทะ  
  8. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และแนวทางปฏิบัติตนสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม

สามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

 ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ท่ีผ่านมา ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อประจาํปี 2563 ในวนัท่ี 06 
ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:00 น. ณ หอ้งศรีสุริยวงศ ์บอลรูม ชั้น 11โรงแรมตวนันาเลขท่ี 80 ถ.สุรวงศ ์แขวงส่ีพระยา เขต
บางรัก กทม. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ร่วมกนัพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 
ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2562 ท่ีไดมี้การจดัทาํและนาํส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทั รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นว่า การประชุมดงักล่าวไดมี้การบนัทึกไวอ้ย่าง
ถูกตอ้งแลว้ จึงเห็นควรใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดงักล่าว 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ คะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงผูถื้อหุ้นทั้ งหมดท่ีมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 



 

 

วาระท่ี 2  พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทาํรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ซ่ึงปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปี 2562 โดยบริษทัฯ ไดน้าํส่งรายงานประจาํปี 
2562 ในรูปแบบ QR Code ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาพร้อมกนักบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ัง
น้ี ทั้งน้ี บริษทัฯ จะนาํเสนอสรุปผลการดาํเนินการงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 ระหว่าง
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ต่อไป  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษทัฯ เห็นควรให้นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ประจาํปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
ระหวา่งการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รับทราบ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ไม่ตอ้งไดรั้บการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพือ่รับทราบ 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงิน สําหรับรอบปีบัญชี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัฯ ไดน้าํส่งงบการเงิน ซ่ึงรวมถึง งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และ งบกาํไรขาดทุน
ประจาํปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดงัปรากฎอยู่
ในรายงานประจาํปี โดยรายงานประจาํปีในรูปแบบ QR Codeไดน้าํส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี โดยมีสรุปภาพรวมงบการเงินดงัน้ี 

รายการ (งบการเงินรวม) จาํนวน (ลา้นบาท) 
สินทรัพยร์วม 13,045.13 
หน้ีสินรวม 9,048.14 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั1 3,777.02 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 3,996.99 
รายไดร้วม 1,485.56 
กาํไรสุทธิ 545.68 
กาํไรหลกัจากการดาํเนินการ 2 612.85 

 1ไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 2 เป็นดชันีท่ีฝ่ายจดัการและกรรมการพิจารณาเพ่ือช้ีวดัผลการดาํเนินการหลกั และใชพ้ิจารณา

ร่วมในการกาํหนดขอ้เสนอเงินปันผล 



 

 

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้ควรรับรองงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชี และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ คะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงผูถื้อหุ้นทั้ งหมดท่ีมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร การตั้งเงินสํารองตามกฎหมาย  และการจ่ายเงินปันผลจากการ
ดาํเนินงานประจําปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การตั้งสํารองตามกฎหมาย 

บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2562 ส้ินสุดณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 เป็นเงินจาํนวน 545.7 ลา้นบาท จากงบการเงินเฉพาะกิจการและมีกาํไรสุทธิจากงบ
การเงินรวม(ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั) เป็นจาํนวน 545.7 ลา้นบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัตั้งเงินสาํรองตามกฎหมายจากผลประกอบการปี 
2562 จาํนวน 27,400,000.00 บาท ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การจ่ายเงินปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40.00 ของกาํไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลงัหักสํารองต่าง ๆ ทุก
ประเภทท่ีกฎหมายและบริษทัฯ กาํหนดไวใ้นแต่ละปี ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลโดยคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั เช่น ผลการ
ดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทัฯ การสํารองเงินไวเ้พื่อลงทุนในอนาคต การ
สํารองเงินไวเ้พื่อจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทัฯ และการ
จ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม 

คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัในอตัรา 0.11 บาทต่อหุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2562 ทั้ งกาํไรสุทธิจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ กาํไรสุทธิจากงบการเงินรวม กาํไรจากการดาํเนินการหลงัการปรับปรุง 



 

 

ฐานะทางการเงินของบริษทั ตลอดจนแผนการจดัหาเงินทุนและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ 
ตามแผนงาน คณะกรรมการมีความเห็นว่าเหมาะสมท่ีจะเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการ
จ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.11 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นจาํนวนรวมประมาณ 101.42 ลา้นบาทคิด
เป็นอัตราส่วนร้อยละ 16.55 ของกําไรหลักจากการดําเนินงานหลังการปรับปรุง เป็น
อตัราส่วนร้อยละ 18.59 ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั) 
และเป็นอตัราส่วนร้อยละ 18.59 ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ อีกดว้ย 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ คะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงผูถื้อหุ้นทั้ งหมดท่ีมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนทั้งการตั้งสาํรองตามกฏหมายและการจ่ายเงินปันผล 

วาระท่ี 5  พจิารณาอนุมตัิการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เน่ืองดว้ยพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจึงไดเ้สนอใหผู้ส้อบ
บัญชีจากบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และมีผูส้อบบัญชี
ดงัต่อไปน้ีเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ประจาํปี 2563  

1. นางสาว รัตนา จาละ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 
2. นางสาว สิริกร เพลินพศิศิริ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5234 และ/หรือ 
3. นางสาว สมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 

สาํหรับค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี บริษทั สาํนกังานอีวาย จาํกดั ไดเ้สนอค่าสอบบญัชี เป็นเงิน

จาํนวน 2,620,000.00 บาท โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

ปี 2562 2563 
ค่าสอบบญัชี (ลา้นบาท) 2.440 2.620 

โดยในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทัสํานักงาน อี

วาย จาํกดัจดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของสาํนกังานทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้



 

 

ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของผูส้อบบญัชี เห็นว่าบริษทั สาํนกังานอี
วาย จาํกดั มีเครือข่ายหลายประเทศและเป็นท่ียอมรับใหต้รวจสอบงบการเงินใหแ้ก่หลายๆ 
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือให้แต่งตั้ งเป็นผู ้ตรวจสอบ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียใดๆ กบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่  

เม่ือพิจารณาคุณสมบติัของผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่าผูส้อบบัญชีจากบริษทั สํานักงานอีวาย จาํกัด มีความเหมาะสม และเม่ือได้พิจารณา
ค่าตอบแทนกบัขอบเขตการทาํงานแลว้  จึงเห็นชอบให้แต่งตั้ งผูส้อบบญัชีและกาํหนด
ค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 ตามขา้งตน้ทุกประการ และใหน้าํเสนอท่ีประชุม
กรรมการ และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั
เสนอให้แต่งตั้งบริษทั สํานักงานอีวาย จาํกดั ดาํเนินการสอบบญัชี โดยกาํหนดค่าตอบแทน
ของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 เป็นค่าสอบบญัชีจาํนวนเงิน 2,620,000.00บาท (โดยไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง) และมีผูส้อบบญัชีดงัต่อไปน้ีเป็นผูท้าํการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ประจาํปี 2563  

1. นางสาว รัตนา จาละ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 
2. นางสาว สิริกร เพลินพศิศิริ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5234 และ/หรือ 
3. นางสาว สมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 

ดงันั้น คณะกรรมการของบริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 ต่อไป 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ คะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงผูถื้อหุ้นทั้ งหมดท่ีมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 6  พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิม่เติม 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯและนโยบายกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ในการประชุม
สามัญประจําปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน



 

 

กรรมการในขณะนั้น ถา้จาํนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได ้กใ็หก้รรมการ
ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม ทั้งน้ีกรรมการบริษทัมีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งไปนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้สาํหรับกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระมีดงัต่อไปน้ี 

1. นายกําธร วังอุดม  (ตําแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ) 

2. นางธัญนีย์ ไกรพสิิทธ์ิกุล (ตาํแหน่ง กรรมการ) 

3. นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)
(ลาออก ณ วันที ่01 มนีาคม 2562) 

แต่เน่ืองจากคุณอฌัษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ไดล้าออกจากตาํแหน่ง กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่ วนัท่ี 01 มีนาคม 2562 โดยกรรมการท่านดงักล่าวมีวาระ
การดาํรงตาํแหน่งเหลืออยูถึ่งเดือน เมษายน 2563 ดงันั้นทางคณะกรรมการไดพ้ิจารณาเสนอ
ช่ือแต่งตั้งแทนกรรมการท่ีลาออกไดแ้ก่ 

พลเอกไพรัช โพธ์ิอุบล ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

โดยมีการตรวจสอบคุณสมบติัของท่านเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้วา่มีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม 
และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้กาํหนดหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีความรู้ความสามารถ 
ทกัษะ และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั มี
จรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสัยทศัน์และทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร มีความเตม็ใจและพร้อมท่ีจะปฏิบติั
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ีจากการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นรายบุคคล
อยา่งละเอียดรอบคอบและระมดัระวงั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัเพื่อใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั แต่งตั้งกรรมการทั้งสาม
ท่านท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นายกําธร วังอุดม  (ตําแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ) 



 

 

2. นางธัญนีย์ ไกรพสิิทธ์ิกุล (ตาํแหน่ง กรรมการ) 

3. พลเอกไพรัช โพธ์ิอุบล (ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ) (แต่งตั้งใหม่)  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถึง
ความเหมาะสมและเพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ โดยเห็นวา่กรรมการทั้งสองท่านท่ีหมด
วาระ และกรรมการแต่งตั้งใหม่อีกหน่ึงท่าน มีคุณสมบติัครบถว้น เป็นบุคคลผูท้รงคุณวฒิุ มี
ความรู้ความสามารถ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจการของกลุ่มบริษทัฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การแต่งตั้งกรรมการเพิม่เติม 

ทางบริษทัไดเ้สนอช่ือแต่งตั้ง นายมนชยั พงศส์ถาบดี ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระโดยมี
การตรวจสอบคุณสมบติัของท่าน เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้วา่มีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม และ
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้กาํหนดหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ 
และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท มี
จรรยาบรรณธุรกิจ มีวสิยัทศัน์และทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร มีความเตม็ใจและพร้อมท่ีจะปฏิบติั
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ีจากการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นรายบุคคล
อยา่งละเอียดรอบคอบและระมดัระวงั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัเพ่ือใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัใหแ้ต่งตั้ง  

นายมนชัย พงศ์สถาบด ี(ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ) (แต่งตั้งใหม่) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน ถึง
ความเหมาะสมและเพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ โดยเห็นสมควรเสนอใหแ้ต่งตั้ง  

นายมนชัย พงศ์สถาบด ี(ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ) (แต่งตั้งใหม่) 

 ในการสรรหากรรมการ บริษทัฯไดป้ระกาศเชิญใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มี
คุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการคดัเลือกและเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในช่วงระหว่างวนัท่ี 18 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 
ผา่นช่องทางการส่ือสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง



 

 

บริษทัซ่ึงเม่ือพน้กาํหนดเวลาขา้งตน้แลว้ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลใดเพ่ือ
เขา้รับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายงับริษทั 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ คะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงผูถื้อหุ้นทั้ งหมดท่ีมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เน่ืองดว้ยของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
กาํหนดให้กรรมการบริษทัมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ีย
ประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะ
พิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงไดพิ้จารณาเร่ืองค่าตอบแทน
สาํหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ อยา่งรอบคอบแลว้ โดยคาํนึงถึงผล
ประกอบการของบริษทัฯเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบและ
นาํเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีพิจารณาอนุมติัต่อไป โดยเสนอให้คงอตัราค่าตอบแทน
กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และค่าเบ้ียประชุมสําหรับกรรมการท่ีไม่ไดด้าํรงตาํแหน่ง
เป็นผูบ้ริหาร เท่ากบัปีก่อนหนา้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

คณะกรรมการ  

ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 

(บาท/ครัง้ท ี่เข้าประชุม) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน 

(บาท/เดอืน) 

2562 2563 2562 2563 

คณะกรรมการบริษทั  

- ประธานกรรมการ  

- กรรมการ  

 

24,000.0 

20,000.0 

 

24,000.0 

20,000.0 

 

30,000.0 

20,000.0 

 

30,000.0 

20,000.0 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

24,000.0 

20,000.0 

 

24,000.0 

20,000.0 

 

- 

- 

 

- 

- 



 

 

คณะกรรมการบริหาร  

- ประธานกรรมการบริหาร  

- กรรมการบริหาร  

 

24,000.0 

20,000.0 

 

24,000.0 

20,000.0 

 

- 

- 

 

- 

- 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

- ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน  

- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

24,000.0 

20,000.0 

 

24,000.0 

20,000.0 

 

- 

- 

 

- 

- 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

24,000.0 

20,000.0 

 

24,000.0 

20,000.0 

 

- 

- 

 

- 

- 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทฯ  พิจารณาแล้วเห็นชอบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการชุดยอ่ย และค่าเบ้ียประชุมสาํหรับคณะกรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนนาํเสนอ จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ คะแนนไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาเขา้ร่วมประชุม 

วาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ(ถ้าม)ี 

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้วนัท่ี 10 กนัยายน 2563 เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ในวนัท่ี 06 ตุลาคม 2563 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

  บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้ร่วมประชุมในวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดย
บริษทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นตน้ไป ทั้งน้ี หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะ
แต่งตั้งให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือ
มอบฉนัทะ ตามรายละเอียดท่ีปรากฎตามเอกสารแนบ 7 และนาํส่งใหก้บับริษทัฯ ณ จุดลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุม 




