เรื่ อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ท่ านผู้ถือหุ้น
บริษัท เสริมสร้ าง พาวเวอร์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1. สํ าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562
2. ประวัตกิ รรมการทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อแต่งตั้งเพื่อดํารงตําแหน่ งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3. ประวัตกิ รรมการทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อแต่งตั้งเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระ
4. ข้ อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกีย่ วข้ องกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
5. ข้ อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. แผนที่สถานที่ประชุม
7. หนังสื อมอบฉันทะ
8. มาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของ COVID-19 และแนวทางปฏิบัติตนสํ าหรั บผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เสริ มสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)
ซึ่ งได้จดั ขึ้นเมื่ อวันที่ 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2563 ที่ ผ่านมา ได้มีมติ ให้เรี ยกประชุ มสามัญผูถ้ ื อประจําปี 2563 ในวันที่ 06
ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องศรี สุริยวงศ์ บอลรู ม ชั้น 11โรงแรมตวันนาเลขที่ 80 ถ.สุ รวงศ์ แขวงสี่ พระยา เขต
บางรัก กทม. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2562
ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ได้มีการจัดทําและนําส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พร้อมทั้งเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่าง
ถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว
คะแนนเสี ยงเพื่อลงมติ

คะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงผูถ้ ื อ หุ ้นทั้ง หมดที่ มาเข้าร่ วมประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2562

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ทํา รายงานผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ ประจํา ปี 2562 สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2562 ซึ่ งปรากฎอยูใ่ นรายงานประจําปี 2562 โดยบริ ษทั ฯ ได้นาํ ส่ งรายงานประจําปี
2562 ในรู ปแบบ QR Code ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้พิจารณาพร้อมกันกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้ง
นี้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะนําเสนอสรุ ปผลการดําเนิ นการงานของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2562 ระหว่าง
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริ ษ ทั ฯ เห็ น ควรให้นํา เสนอรายงานผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ
ประจําปี 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งสรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ระหว่างการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ
คะแนนเสี ยงเพื่อลงมติ
วาระที่ 3

ไม่ตอ้ งได้รับการลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากเป็ นวาระเพือ่ รับทราบ

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน สํ าหรับรอบปี บัญชี 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

บริ ษทั ฯ ได้นาํ ส่ งงบการเงิน ซึ่ งรวมถึง งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และ งบกําไรขาดทุน
ประจําปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ดังปรากฎอยู่
ในรายงานประจําปี โดยรายงานประจําปี ในรู ปแบบ QR Codeได้นาํ ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้ อม
กับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีสรุ ปภาพรวมงบการเงินดังนี้
รายการ (งบการเงินรวม)

จํานวน (ล้านบาท)
13,045.13
9,048.14
3,777.02
3,996.99
1,485.56
545.68
612.85

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั 1
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
รายได้รวม
กําไรสุ ทธิ
กําไรหลักจากการดําเนินการ 2
1
ไม่รวมส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
2
เป็ นดัชนีที่ฝ่ายจัดการและกรรมการพิจารณาเพื่อชี้วดั ผลการดําเนินการหลัก และใช้พิจารณา
ร่ วมในการกําหนดข้อเสนอเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ควรรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งได้ผา่ นการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชี และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
คะแนนเสี ยงเพื่อลงมติ คะแนนเสี ย งข้า งมากของจํา นวนเสี ย งผูถ้ ื อ หุ ้น ทั้ง หมดที่ ม าเข้าร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจ ารณาอนุ มั ติ การจั ด สรรกํา ไร การตั้ง เงิ น สํ า รองตามกฎหมาย และการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากการ
ดําเนินงานประจําปี 2562

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

การตั้งสํ ารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ จากการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2562 สิ้ นสุ ดณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 เป็ นเงิ นจํานวน 545.7 ล้านบาท จากงบการเงิ นเฉพาะกิจการและมีกาํ ไรสุ ทธิ จากงบ
การเงินรวม(ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ) เป็ นจํานวน 545.7 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิต้ งั เงินสํารองตามกฎหมายจากผลประกอบการปี
2562 จํานวน 27,400,000.00 บาท ซึ่งเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

การจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40.00 ของกําไรสุ ทธิ
ตามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ หลัง หักภาษี เ งิ น ได้นิติ บุ คคลและหลัง หักสํารองต่ าง ๆ ทุ ก
ประเภทที่กฎหมายและบริ ษทั ฯ กําหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณา
การจ่ายเงินปั นผลโดยคํานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก เช่น ผลการ
ดําเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ การสํารองเงิ นไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การ
สํารองเงิ นไว้เพื่อจ่ายชําระคืนเงิ นกูย้ ืม หรื อเป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนภายในบริ ษทั ฯ และการ
จ่ายเงินปั นผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนิ นงานปกติของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นสมควรหรื อเหมาะสม
คณะกรรมการมีมติ อนุ มตั ิ การจ่ ายเงิ นปั นผลประจําปี 2562 เพื่อเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิในอัตรา 0.11 บาทต่อหุน้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิ จ ารณาผลประกอบการของบริ ษ ัท ฯ ในปี 2562 ทั้ง กําไรสุ ท ธิ จ ากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ กําไรสุ ทธิจากงบการเงินรวม กําไรจากการดําเนินการหลังการปรับปรุ ง

ฐานะทางการเงินของบริ ษทั ตลอดจนแผนการจัดหาเงินทุนและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ
ตามแผนงาน คณะกรรมการมี ค วามเห็ น ว่าเหมาะสมที่ จ ะเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ในการ
จ่ายเงินปั นผลในอัตรา 0.11 บาทต่อหุน้ หรื อคิดเป็ นจํานวนรวมประมาณ 101.42 ล้านบาทคิด
เป็ นอัต ราส่ ว นร้ อ ยละ 16.55 ของกํา ไรหลัก จากการดํา เนิ น งานหลัง การปรั บ ปรุ ง เป็ น
อัตราส่ วนร้อยละ 18.59 ของกําไรสุ ทธิ จากงบการเงิ นรวม (ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั )
และเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ 18.59 ของกําไรสุ ทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ งเป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ อีกด้วย
คะแนนเสี ยงเพื่อลงมติ

วาระที่ 5

คะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงผูถ้ ื อ หุ ้นทั้ง หมดที่ มาเข้าร่ วมประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนทั้งการตั้งสํารองตามกฏหมายและการจ่ายเงินปันผล

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2563

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่ องด้วยพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั จึงได้เสนอให้ผสู ้ อบ
บัญ ชี จ ากบริ ษ ัท สํา นัก งานอี ว าย จํา กัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ และมี ผู ส้ อบบัญ ชี
ดังต่อไปนี้เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ประจําปี 2563
1. นางสาว รัตนา จาละ
2. นางสาว สิ ริกร เพลินพิศศิริ
3. นางสาว สมใจ คุณปสุต

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5234 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

สําหรับค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สํานักงานอีวาย จํากัด ได้เสนอค่าสอบบัญชี เป็ นเงิน
จํานวน 2,620,000.00 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
ปี
ค่าสอบบัญชี (ล้านบาท)

2562
2.440

2563
2.620

โดยในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี ดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั สํานักงาน อี
วาย จํากัดจัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตอื่นของสํานักงานทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี เห็นว่าบริ ษทั สํานักงานอี
วาย จํากัด มีเครื อข่ายหลายประเทศและเป็ นที่ยอมรับให้ตรวจสอบงบการเงินให้แก่หลายๆ
ตรวจสอบ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผูส้ อบบัญชีที่ได้รับการเสนอ
ชื่ อ ให้ แ ต่ ง ตั้ง เป็ นผู ้ต รวจสอบ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และมี ค วามเป็ นอิ ส ระ ไม่ มี
ความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยใดๆ กับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี และค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่าผูส้ อบบัญชี จ ากบริ ษทั สํานักงานอี ว าย จํากัด มี ความเหมาะสม และเมื่ อ ได้พิจ ารณา
ค่าตอบแทนกับขอบเขตการทํางานแล้ว จึ ง เห็ นชอบให้แต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนด
ค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชี ประจําปี 2563 ตามข้างต้นทุกประการ และให้นาํ เสนอที่ประชุม
กรรมการ และที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
เสนอให้แต่งตั้งบริ ษทั สํานักงานอีวาย จํากัด ดําเนิ นการสอบบัญชี โดยกําหนดค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2563 เป็ นค่าสอบบัญชี จาํ นวนเงิน 2,620,000.00บาท (โดยไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ เกิ ดขึ้นจริ ง) และมีผูส้ อบบัญชี ดงั ต่อไปนี้ เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ประจําปี 2563
1. นางสาว รัตนา จาละ
2. นางสาว สิ ริกร เพลินพิศศิริ
3. นางสาว สมใจ คุณปสุต

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5234 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

ดังนั้น คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2563 ต่อไป
คะแนนเสี ยงเพื่อลงมติ
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คะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงผูถ้ ื อ หุ ้นทั้ง หมดที่ มาเข้าร่ วมประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน

พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิม่ เติม

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯและนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ ดี ในการประชุ ม
สามัญ ประจํา ปี ทุ ก ครั้ ง ให้ก รรมการออกจากตํา แหน่ ง เป็ นจํา นวน 1 ใน 3 ของจํา นวน

กรรมการในขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกเป็ นสามส่ วนได้ ก็ให้กรรมการ
ออกโดยจํานวนใกล้เคี ยงที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั มี วาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากตําแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ สําหรับกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระมีดงั ต่อไปนี้
1. นายกํ า ธร วั ง อุ ด ม (ตํา แหน่ ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิ ส ระ/กรรมการ
ตรวจสอบ)
2. นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กลุ (ตําแหน่ง กรรมการ)
3. นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ตําแหน่ ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)
(ลาออก ณ วันที่ 01 มีนาคม 2562)
แต่เนื่ องจากคุณอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ได้ลาออกจากตําแหน่ ง กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 01 มีนาคม 2562 โดยกรรมการท่านดังกล่าวมีวาระ
การดํารงตําแหน่งเหลืออยูถ่ ึงเดือน เมษายน 2563 ดังนั้นทางคณะกรรมการได้พิจารณาเสนอ
ชื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออกได้แก่
พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ
โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อกําหนดหรื อกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง มีความรู ้ ความสามารถ
ทักษะ และความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั มี
จรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ น
อิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ จากการพิจารณากลัน่ กรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่ อเป็ นรายบุคคล
อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิเพื่อให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ แต่งตั้งกรรมการทั้งสาม
ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายกํ า ธร วั ง อุ ด ม (ตํา แหน่ ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิ ส ระ/กรรมการ
ตรวจสอบ)

2. นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กลุ (ตําแหน่ง กรรมการ)
3. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล (ตําแหน่ง กรรมการอิสระ) (แต่ งตั้งใหม่ )
ความเห็นคณะกรรมการ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถึง
ความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ โดยเห็นว่ากรรมการทั้งสองท่านที่หมด
วาระ และกรรมการแต่งตั้งใหม่อีกหนึ่งท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็ นบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ มี
ความรู ้ความสามารถ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของกลุ่มบริ ษทั ฯ
การแต่งตั้งกรรมการเพิม่ เติม
ทางบริ ษทั ได้เสนอชื่อแต่งตั้ง นายมนชัย พงศ์สถาบดี ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระโดยมี
การตรวจสอบคุณสมบัติของท่าน เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และ
ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อกําหนดหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ
และความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้า นที่ จ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท มี
จรรยาบรรณธุรกิจ มีวสิ ยั ทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ น
อิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ จากการพิจารณากลัน่ กรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นรายบุคคล
อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิเพื่อให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิให้แต่งตั้ง
นายมนชัย พงศ์ สถาบดี (ตําแหน่ง กรรมการอิสระ) (แต่ งตั้งใหม่ )

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็ นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน ถึง
ความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ โดยเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง
นายมนชัย พงศ์ สถาบดี (ตําแหน่ง กรรมการอิสระ) (แต่ งตั้งใหม่ )
ในการสรรหากรรมการ บริ ษทั ฯได้ประกาศเชิญให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรั บการคัดเลื อกและเสนอรายชื่ อต่อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในช่วงระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563
ผ่านช่องทางการสื่ อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ

บริ ษทั ซึ่ งเมื่อพ้นกําหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อ
เข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการมายังบริ ษทั
คะแนนเสี ยงเพื่อลงมติ
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คะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงผูถ้ ื อ หุ ้นทั้ง หมดที่ มาเข้าร่ วมประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน

พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2563

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่ องด้วยของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
กําหนดให้ก รรมการบริ ษทั มี สิ ทธิ ไ ด้รั บค่ าตอบแทนจากบริ ษ ทั ในรู ป ของเงิ น รางวัล เบี้ ย
ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะ
พิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึ งได้พิจารณาเรื่ องค่าตอบแทน
สําหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ อย่างรอบคอบแล้ว โดยคํานึงถึงผล
ประกอบการของบริ ษทั ฯเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นชอบและ
นําเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ พิจารณาอนุ มตั ิต่อไป โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทน
กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และค่าเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการที่ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่ ง
เป็ นผูบ้ ริ หาร เท่ากับปี ก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ

ค่ าเบีย้ ประชุม ต่ อ ครั ง้

ค่ าตอบแทนรายเดือ น

(บาท/ครั ง้ ที่เ ข้ าประชุม )

(บาท/เดือ น)

2562

2563

2562

2563

คณะกรรมการบริ ษทั
-

ประธานกรรมการ

24,000.0

24,000.0

30,000.0

30,000.0

-

กรรมการ

20,000.0

20,000.0

20,000.0

20,000.0

คณะกรรมการตรวจสอบ
-

ประธานกรรมการตรวจสอบ

24,000.0

24,000.0

-

-

-

กรรมการตรวจสอบ

20,000.0

20,000.0

-

-

คณะกรรมการบริ ห าร
-

ประธานกรรมการบริ ห าร

24,000.0

24,000.0

-

-

-

กรรมการบริ ห าร

20,000.0

20,000.0

-

-

24,000.0

24,000.0

-

-

20,000.0

20,000.0

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ าตอบแทน
-

ประธานกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่ าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย ง
-

ประธานกรรมการบริ ห ารความเสี่ยง

24,000.0

24,000.0

-

กรรมการบริ ห ารความเสี่ย ง

20,000.0

20,000.0

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริ ษัท ฯ พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ชอบกั บ อัต ราค่ า ตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย และค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนนําเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
คะแนนเสี ยงเพื่อลงมติ
วาระที่ 8

คะแนนไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดที่มาเข้าร่ วมประชุม

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้วนั ที่ 10 กันยายน 2563 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ
เข้า ร่ ว มประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจํา ปี 2563 ในวัน ที่ 06 ตุ ล าคม 2563 ตามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
บริ ษทั ฯ จึงขอเรี ยนเชิ ญผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านเข้าร่ วมประชุ มในวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดย
บริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมการประชุมตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็ นต้นไป ทั้งนี้ หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะ
แต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน ขอให้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อ
มอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฎตามเอกสารแนบ 7 และนําส่งให้กบั บริ ษทั ฯ ณ จุดลงทะเบียนก่อนเริ่ มการประชุม

