หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2565
ในรูปแบบการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
(E-AGM)
บร�ษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)
วันพ�ธที่ 27 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น.

การส่ งคาถามล่ วงหน้ าสาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถาม โดยแจ้ งรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. ชื่อ - นามสกุล
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. อีเมล
4. คาถามและวาระที่ต้องการจะส่งคาถาม
ส่งคาถามล่วงหน้ า ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 (วันที่บริ ษัทฯได้ รับเอกสาร) ได้ ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี ้
1. อีเมล : aruck@vanachai.com
2. ไปรษณีย์ : เลขานุการบริ ษัท
เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุ งเทพฯ 10800
(โทร 02 585-4900-3 ต่อ 702)
*************************************************************************************************************************
ผู้ถือหุ้นต้ องการรับรายงานประจาปี 2564 ในแบบรู ปเล่ม กรุ ณาแจ้ งความประสงค์มาที่
เลขานุการบริ ษัท
โทรศัพท์ 02 585-4900-3 ต่อ 702 หรื อ
อีเมล : aruck@vanachai.com
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วันที่ 1 เมษายน 2565
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
สิ่งที่สง่ มาด้ วย

1. รายงานประจาปี 2564 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
3. ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ง
4. ข้ อบังคับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น
6. แผนที่สถานที่จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. เอกสารหรื อหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงตนเพื่อเข้ าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) การส่ง
เอกสารและลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น และวิธีการมอบฉันทะ ขันตอนการเข้
้
าร่ วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการถามคาถาม
ระหว่างการประชุม รวมถึงแบบฟอร์ มลงทะเบียน
9. ขันตอนการเข้
้
าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
10. คูม่ ือการใช้ งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กาหนดให้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
(“การประชุม”) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. (เริ่ มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) ในรู ปแบบการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยดาเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ณ ห้ องประชุม บริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
- ตามที่บริ ษัทได้ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 บริ ษัทได้
จัด ทารายงานการประชุมและจัดส่ง สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ แ ก่ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) และกระทรวงพาณิ ชย์ ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว พร้ อมจัดส่งสาเนาดังกล่าวให้ กับผู้ถือหุ้น
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมนี ้ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
- คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้ องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จึงเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การพิจารณารับรองดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจาปี 2564 ของคณะกรรมการ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
- บริ ษัทได้ จัดส่งแบบรายงานประจาปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1 ซึง่ จัดส่งไปให้ กบั ผู้ถื อหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรั บทราบรายงานการดาเนินงานของบริ ษัทตามรายงานประจาปี 2564 ของ
คณะกรรมการ
วาระนี ้ไม่ต้องได้ รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
- งบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริ ษัท ได้ ผ่านการตรวจสอบและ
รั บรองโดยผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 1 (ในหัวข้ องบการเงิน) ซึง่ จัดส่งไปให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
- คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็น สมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและ
งบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
การพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 รับทราบเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2564
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
- บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวมใน
แต่ละงวดบัญชี หลังหักเงินสารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทได้ กาหนดไว้ รวมทั ้งขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะนาปั จจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ข้ อกาหนดตามกฎหมาย
ฐานะการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริ ษัท เงื่อนไข และข้ อกาหนดในสัญญาที่ บริ ษัทผูกพันอยู่ ตลอดจน
แผนการลงทุนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมถึงความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
- คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการ จ่าย
เงินปั นผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2564 สาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี ้
1. รับทราบเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2564
ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมบริ ษัทมีมติอนุมตั ิเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และได้ จ่ายไปแล้ วเมื่อ
วันที่ 9 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จานวน 1,735,237,480 หุ้น เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 173,523,748.00 บาท
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2. พิจารณาอนุมตั ิจัดสรรกาไรประจาปี 2564 เป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท
จานวน 1,735,237,480 หุ้น เป็ นเงิน 694,094,992.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 53.65 ของกาไรสาหรั บปี -ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท ของงบการเงินรวมปี 2564 ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ทังนี
้ ้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564
ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนัน้ คงเหลือเป็ นเงินปั นผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท
จานวน 1,735,237,480 หุ้น เป็ นเงิน 520,571,244.00 บาท ทังนี
้ ้หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว จะมีกาหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 17 มีนาคม 2565
กาหนดจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ข้ อมูลการเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
1. กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี - ส่วนที่เป็ นของ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
2. จานวนหุ้นสามัญ
3. อัตราเงินปั นผลจ่าย / หุ้น
4. รวมเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายทังสิ
้ ้น
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2563
(590,479,982.24) บาท

ปี 2564
1,293,776,725.15 บาท

1,735,237,480 หุ้น
- บาท
- บาท
ร้ อยละ -

1,735,237,480 หุ้น
0.40 บาท
694,094,992.00 บาท
ร้ อยละ 53.65

การพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
- ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3
ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ อง
ออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป
ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดารง
ตาแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ
1. นายสมภพ
สหวัฒน์
2. พล.ต.อ.สุนทร ซ้ ายขวัญ
3. นายไกรทิพย์
ไกรฤกษ์
4. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ
5. นางสาวภัทรา สหวัฒน์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการบริ ษัท

กรรมการ

บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อในครัง้ นี ้ได้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วว่า มีคณ
ุ สมบัติ
ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
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บริ ษัท ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น เสนอรายชื่ อบุคคลเข้ ารั บการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการ
ประชุมสามัญประจาปี 2565 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
การคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท ไม่ได้ ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่ องจากปั จจุบัน
บริ ษัทยังไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษัทได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติใน
ด้ านต่าง ๆ โดยดูถงึ ความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ใ นธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท ความ
เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
- คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ออก
ตามวาระทัง้ 5 ท่าน กลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่
คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาแล้ วว่า พลตารวจเอกสุน ทร ซ้ ายขวัญ และ นายไกรทิ พย์ ไกรฤกษ์ ซึ่ง มี
คุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระได้ ดารงตาแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปี นัน้ สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังเป็
้ นกรรมการที่ได้ นาประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ ข้อเสนอแนะ
อันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ข้ อมูล
การดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นและบริ ษัท / กิจการอื่น ๆ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
การพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
- ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 13. กรรมการมีสิทธิ ได้ รับ ค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล
เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิ
ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
- คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2565 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี ้
ค่าตอบแทนรายเดือนปี ละไม่เกิน

3,000,000 บาท

เงินรางวัลประจาปี ไม่เกิน

3,000,000 บาท

โดยให้ ประธานกรรมการไปพิจารณาจัดสรรต่อไป
ทังนี
้ ้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้ แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทน
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หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน
การกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทไม่ได้ ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่ องจากปั จจุบัน
บริ ษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้ ผ่านการพิจารณา
อย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทตามอัตราที่เสนอ
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 ถึง ปี 2564 เป็ นดังนี ้
(หน่วย : บาท)
รายละเอียด
ค่าตอบแทนรายเดือนปี ละ
เงินรางวัลประจาปี
รวม

ปี 2562
(จ่ายจริ ง)
3,210,000
.
3,210,000

ปี 2563
(จ่ายจริ ง)
3,000,000
.
3,000,000

ปี 2564
(จ่ายจริ ง)
3,000,000
2,600,000
5,600,000

ปี 2565
(ปี ที่ขอเสนอ)
3,000,000
3,000,000
6,000,000

การพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และได้ พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
และเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมตั ิแต่งตัง้ นายอาพล จานงค์วฒ
ั น์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4663 หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์ สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรื อ นางสาวกัญญนันท์ ปุญญาวิวฒ
ั น์ ผู้สอบ
บัญชี รับอนุญาตเลขที่ 12733 จากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (“สานักงาน เอ เอ็ม ซี”) เป็ นผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
เนื่องจากสานักงาน เอ เอ็ม ซี ได้ ทาการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้ คาแนะนา
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทมาโดยตลอด และขออนุมตั ิคา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 เป็ นจานวนเงิน 885,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
- เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบ
ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทและกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2565 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี ้
1. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. นายอาพล
จานงค์วฒ
ั น์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรื อ
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2564 รวม 4 ปี )
2. นายนริ ศ
เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรื อ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
3. นส.กัญญนันท์ ปุญญาวิวฒ
ั น์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
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ของบริ ษัทย่อย

ทัง้ นีผ้ ้ สู อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ เป็ นผู้สอบบัญชีสงั กัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้ างต้ นมีความเป็ นอิสระและไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียใด ๆ
ที่อาจจะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับบุคคลดังกล่าว
2. พิจารณาอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทประจาปี 2565 เป็ นเงิน 885,000 บาท
ข้ อมูลผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2564
1. นายอาพล
จานงค์วฒ
ั น์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรื อ
2. นายนริ ศ
เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369
ข้ อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2564
1. ค่าสอบบัญชีประจาปี
2. ค่าสอบทานรายไตรมาส
รวมค่าสอบบัญชี

450,000 บาท
435,000 บาท
885,000 บาท

และเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
ดังรายละเอียดข้ างล่างนี ้
(หน่วย : บาท)
รายละเอียด

ปี 2564

ปี 2565

ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน เฉพาะบริ ษัท
885,000 885,000
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน งบการเงินรวมของบริ ษัทประจาปี
308,000 308,000
ค่าสอบทาน และค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทย่อย จานวน 9 บริ ษัท 2,719,000 2,740,000
ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริ มการลงทุนของบริ ษัท
140,000 140,000
ค่า ตรวจสอบบัญ ชี ต ามเงื่ อ นไขบัต รส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของบริ ษัท ย่ อ ย 170,000 105,000
จานวน 3 บริ ษัท
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
4,222,000 4,178,000

เพิ่มขึ ้น /
(ลดลง)
21,000
(65,000)
(44,000)

การพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
อนึง่ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
ในวันที่ 17 มีนาคม 2565
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บริ ษัทจึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ในวัน และเวลาที่
กาหนด เนื่องจากการประชุมครัง้ นี ้เป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริ ษัทจะใช้ การลงทะเบียนเพื่อเข้ า
ร่ วมการประชุมผ่ านระบบอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยหากผู้ ถื อหุ้น ประสงค์ จ ะเข้ าร่ ว มประชุม ขอให้ ผ้ ู ถื อหุ้น ดาเนิ น การ
ลงทะเบี ยนตามรายละเอียดที่ ปรากฏในสิ่งที่ ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8 โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบี ยนเพื่ อเข้ าร่ วมการ
ประชุมดังกล่าวตังแต่
้ วนั ที่ 11 เมษายน 2565 ผ่านระบบของบริ ษัท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอร์ ม จากัด (DAP)
ในการนีบ้ ริ ษัทขอความร่ วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้ าร่ วมประชุม หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่น หรื อกรรมการอิสระ
ของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมแทน ศึกษาเอกสารหรื อหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อเข้ าประชุม การส่งเอกสารและการลงทะเบียน
ล่วงหน้ าเพื่ อยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น และวิธีการมอบฉันทะ ขัน้ ตอนการเข้ าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ การออกเสียง
ลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการถามคาถามระหว่างการประชุม ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 8
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการเข้ าประชุม กรุ ณาลงทะเบียนล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วันก่อนวันประชุม
ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุ ณาติดต่อ ทีมงาน DAP Operation ที่โทรศัพท์หมายเลข
02 009-9888 กด 1 หรื อ เลขานุการบริ ษัท ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 585-4900-3 และ 02 913 2180-9 ตังแต่
้ วนั ที่ 11
เมษายน 2565 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2565 ในวันและเวลาทาการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น.
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการบริ ษัท บริ ษัทขอเรี ยนว่า บริ ษัทมีกรรมการบริ ษัทที่สามารถ
รับมอบฉันทะจากท่านได้ ดงั นี ้
รายชื่อ
1. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
2. นายวรรธนะ
เจริ ญนวรัตน์

ตาแหน่ง
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จดั การ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ สหวัฒน์)
ประธานกรรมการ
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