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เลขท่ี TWZAGM 01/2565 
 

วันท่ี  21 มีนาคม 2565 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
เอกสารท่ีแนบส่งมาด้วย  
 

1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 
2. รายงานประจําปี 2564 (One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) 
3. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี

ประจําปี 2565 
4. ประวัติของกรรมการท่ีครบกําหนดวาระซ่ึงได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ 
5. นิยามกรรมการอิสระ และประวัติของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 
6. ข้อบังคับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
7. ข้อกําหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect  
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , แบบ ข. และแบบ ค. 
9. ข้ันตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 
10. การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2564 (One Report) 

และหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 
11. แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ด้วยบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
ประจําปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกําหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจาก 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
10400 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
  
 
 
 
 
 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2275 9789 แฟกซ์. 0 2275 9798 
TWZ CORPORATION PLC.269 Ratchadapisek Rd., Ratchadapisek, Din Daeng, Bangkok 10400Tel. (+66) 2275 9789 Fax.  (+66) 2275 9798 

 



2 
 

วาระที่ 1      เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 

วาระที่ 2     พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564 
วัตถุประสงค์และเหตุผล :  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 ได้จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 10.00 น. โดยได้มีการจัดทํารายงานการประชุมและจัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ตามที่กฎหมายกําหนด พร้อมท้ังเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.twz.co.th แล้ว 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี 2/2564 ซ่ึงประชุม
เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

 การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3      รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ซ่ึงเกิดข้ึน

ในรอบปี 2564 ตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจําปี 2564 (One Report) ซึ่งจัดทําขึ้นอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ         
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2564 ซ่ึงบริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านในรอบปี 2564 (One Report) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี 2564 (One Report) ในรูปแบบ QR Code 

 

 การลงมติ:  วาระนี้เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชกีําไรขาดทุน ประจําปี 2564 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ

บริษัทข้อ 34 ซ่ึงกําหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น” 

 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจําปีของ
บริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
ประจําปี สิ้นสดุ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ               
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท ประจําปี 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการพิจารณา
และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 
2564 ท่ีผ่านมา สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 



3 
 

 ข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท  

รายละเอียด 
2564 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 
สินทรัพย์รวม 5,891.05 5,180.20 
หนี้สินรวม 2,062.21 2,371.08 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,828.84 2,809.12 
รายได้รวม 3,272.54 3,214.06 
กําไรสุทธิ 26.88 5.10 
กําไรต่อหุ้น(หน่วย :บาท) 0.0020 0.0005 

 

 โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจําปี 2564 (One Report) ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2564 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตรา            

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจ        
ในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นคร้ังคราว โดย
อยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีการดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผล
ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 นอกจากน้ี ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 
กําหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของ
กําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท” 

 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาสถานการณ์ของบริษัท โดยตระหนักถึงความม่ันคงของกิจการ
และการดําเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อ           
ผลการดําเนินงานและสภาพคล่องของบริษัท อีกท้ังเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะส่งผลกระทบ
เป็นระยะเวลานานเพียงใด การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดในสถานการณ์เช่นนี้เป็นสิ่งสําคัญ         
ท่ีบริษัทต้องดํารงไว้เป็นพิเศษและบริหารด้วยความระมัดระวังอันเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว ทางฝ่ายจัดการจึงขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2564 เพ่ือให้
บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสําหรับใช้ในการดําเนินงาน อีกท้ังบริษัทยังมีการขยายการลงทุนในธุรกิจอ่ืน
เพ่ิมข้ึนด้วย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจําเป็นท่ีจะต้องสํารองสภาพคล่องไว้ จึงเห็นสมควร
เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2564 และจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย      
ในอัตราไม่ร้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจํานวนเงิน 1,344,029 บาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 

 

 การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซ่ึงกําหนด 

ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปีของบริษัท 
 นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 39/2548 กําหนดให้บริษัท

ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 
โดยสามารถแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายใหม่ท่ีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เม่ือพ้นระยะเวลา
อย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันท่ีพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก          
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2565 เป็นปีท่ี 5 โดยได้ประเมินจากความเป็น
อิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจําปี 2565 โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 
1.)  นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 และ/หรือ    
2.) นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 และ/หรือ  
3.) นางสาวนงลักษณ ์พัฒนบัณฑิต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4713 และ/หรือ  
4.)  นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5897 และ/หรือ  
5.)  นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3675 และ/หรือ  
6.)  นายวรพล วิริยะกุลพงศ์                ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 11181 และ/หรือ 
7.) นายพจน์ อัศวสันติชยั  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4891 และ/หรือ 
8.) นายวิเชียร ปรุงพาณิช  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5851 และ/หรือ  
9.)  นางสาวกชมน ซุ่นห้วน                 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 11536 และ/หรือ 
10.) นายไกรแสง ธีรนุลักษณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5428  
โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นและ/หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นท่ีบริษัท กรินทร์ ออดิท 
จํากัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2565 เป็นจํานวนเงิน 
1,634,000 บาท ซ่ึงไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเบิกตามจริง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3  
ท้ังนี้ สํานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 
 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2565 และกําหนดให้ผู้สอบบัญชี
คนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดข้างต้นในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท กรินทร์ จํากัด เป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนได้ และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปีตามท่ีเสนอดังต่อไปน้ี 
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 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีท่ีผ่านมา 

รายละเอียดค่าสอบบัญชี 
ปี 2565 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท 1,634,000 1,634,000 1,634,000 
 
 

 

นอกจากน้ี เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัดเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 12 แห่งด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จํากัด, บริษัท ทีแซด เทรดด้ิง จํากัด, บริษัท 
เกียร์ ทู คอร์ปอเรชั่น จํากัด, บริษัท มิตรา คอร์ปอเรชั่น จํากัด, บริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จํากัด, บริษัท ถัง 
คอร์ปอเรชั่น จํากัด, บริษัท เค.บี.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จํากัด, บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท 
อิเลคตร้า โมทีฟ จํากัด, บริษัท ซีนิท โกลฟล์ จํากัด, บริษัท ซีบีดี คอร์ปอเรชั่น จํากัด และบริษัท สยามเมดิคอล  
แคนนาบิส จํากัด โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและค่าแบบสอบถามของบริษัทร่วม รวมกันในวงเงิน
ประมาณ 2,810,000 บาท  

 ท้ังนี้ สํานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

การลงมติ :  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับ
บริษัทข้อ 14 กําหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจําปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม 
ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก  และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการ
ท่ีออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้” 
 

สําหรับในปี 2565 ซ่ึงเป็นปีท่ีสิบเจ็ด มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี้ 
 1.) นายพุทธชาติ รังคสิริ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท 
 2.)   นายบันดาล อุดล                  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 3.)   นายมนตรี ไกรเลิศศิลป์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณา
เกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระกลับเข้า
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่  

 1.) นายพุทธชาติ รังคสิริ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท 
 2.)   นายบันดาล อุดล                  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 3.)   นายมนตรี ไกรเลิศศิลป์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

โดยท้ัง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
ซ่ึงสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องกรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% จํานวนหุ้น
ท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีครบกําหนดวาระ
ซ่ึงได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4  

 

 การลงมติ :  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2565 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กําหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

จากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตาม
ข้อบังคับหรือตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซ่ึงอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ 
และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น
ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท” 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนกรรมการโดยคํานึงคุณสมบัติและประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทท้ังระยะสั้นและระยะยาวและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวมถึงหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน กําหนดอัตราค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะจูงใจและ
รักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว้กับบริษัท สอดคล้องกับผลประกอบการ หน้าท่ีความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านตลอดจนเปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัทชั้นนําในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท ปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.00 ล้านบาท ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2564 

 รายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ      
ชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 

 การลงมติ :  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 105 วรรค 2 ระบุไว้ว่าผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้อย่างไรก็ดี 
เพ่ือความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพ่ิมวาระเพ่ือพิจารณาวาระอื่นๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้
ในหนังสือนัดประชุมให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ 

 

บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 (Record Date) 
ในวันจันทร์ท่ี 21 มีนาคม 2565 โดยบริษัทฯ จะข้ึนเคร่ืองหมาย XM ในวันศุกร์ท่ี 18 มีนาคม 2565 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าเพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสําหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
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