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ขอ้มลูทัว่ไป

บรษิทัไดก้ ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขำ้รว่มประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 (Record Date)

ทุนจดทะเบยีน 300,000,000 บำท (สำมรอ้ยลำ้นบำท)

ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 300,000,000 บำท (สำมรอ้ยลำ้นบำท)

จ ำนวนหุน้สำมญั 600,000,000 หุน้ (หกรอ้ยลำ้นหุน้)

มลูคำ่หุน้ทีต่รำไว้ 0.50 บำท (หำ้สบิสตำงค)์
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ขอ้มลูทัว่ไป

นำยพำนิช พงศพ์โิรดม
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอสิระ
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ขอ้มลูทัว่ไป

นำยวรีะชยั  งำมดวีไิลศกัดิ ์
กรรมกำรอสิระ/

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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ขอ้มลูทัว่ไป

หมอ่มหลวงวนิยั เกษมศรี
กรรมกำรอสิระ/ กรรมกำรตรวจสอบ

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน
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ขอ้มลูทัว่ไป

ผศ.ดร.ศรณัยพงศ ์เทีย่งธรรม

กรรมกำรอสิระ/ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรร
หำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน/

ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
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ขอ้มลูทัว่ไป

นำยภำนุมำศ รงัคกลูนุวฒัน์
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร/ กรรมกำร/ 

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน
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ขอ้มลูทัว่ไป

นำงสำวนุชนำถ สกุลสนัเทยีะ
กรรมกำร/ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง/

ผูจ้ดักำรสว่นบญัชแีละกำรเงนิ
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ขอ้มลูทัว่ไป

นำงหทยัรตัน์ รงัคกลูนุวฒัน์
รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร/ กรรมกำร

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
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ขอ้มลูทัว่ไป

นำงสกุใส โภคทรพัย์
กรรมกำร
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ขอ้มลูทัว่ไป

นำงสำวธญัญำ  ธมิำชยั
กรรมกำร
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บรษิทัไดเ้ชญิ
• ผูส้อบบญัช ีคอื คณุณัฐพงศ ์ตนัติจตัตานนท์ และคณุบญุญฤทธ ์ถนอมเจริญ จำกบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั
• ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั คอื คณุสิริพรรณ เกรียงวฒันพงษ์ จำกบริษทั ส านักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จ ากดั 
• บริษทั ควิดแลบ จ ากดั เป็นผูท้ าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถ้ือหุ้นและตรวจนบัผลกำรลงคะแนนเสยีงร่วมกบัคณุพรรตัน์ 

อจัฉริยหิรญัชยั ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษทั

ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้น้ีบรษิทัไดใ้ชร้ะบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์อง บรษิทั ควดิแลบ จ ำกดั ซึ่งเป็นผูใ้ห้บรกิำร
ระบบ E-AGM ทีเ่ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรจดัประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์่ำงๆ ของส ำนักงำนพฒันำธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส ์(สพธอ.) 
โดยผูถ้อืหุน้ที่เขำ้ร่วมกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ในครัง้น้ีสำมำรถรบัชมกำรถ่ำยทอดสดตลอดกำรประชุมรวมทัง้ผลคะแนนของแต่ละวำระ 
เพื่อใหก้ำรประชุมเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ใีนสว่นของกำรออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ก่อนเริม่กำรประชุม ดฉินัขอเรยีน
ชีแ้จงวธิกีำรปฏบิตัใินกำรลงคะแนน และกำรนบัคะแนนเสยีง



วธิกีำรปฏบิตัใินกำรลงคะแนน และกำรนบัคะแนนเสยีง 
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1. กำรออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมใหน้บัหุน้ 1 หุน้เป็น 1 เสยีง ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้แต่ละรำยจะมเีสยีงตำมจ ำนวนหุน้ที่ทำ่นถอือยูห่รอืรบัมอบฉนัทะมำ
2. ผูถ้อืหุน้ทำ่นใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในวำระใด ไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวำระนัน้ 
3.      ในกำรลงคะแนนเสยีง กำรนับผลกำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ จะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีป่ระชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิก สแ์ละคะแนน
เสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ ซึง่ไดบ้นัทกึไวล้่วงหน้ำเมือ่ผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบยีนเขำ้รว่มประชุม ถำ้ผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออก
เสยีงในระเบยีบวำระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน ผูร้บัมอบฉนัทะจะเป็นผูอ้อกเสยีงลงคะแนนส ำหรบัระเบยีบวำระนัน้ๆ ไดต้ำมที่ เหน็สมควรโดยกำร
คลกิเขำ้ไปในเมนูกำรลงคะแนนเสยีงในระบบส ำหรบักำรนบัผลกำรลงคะแนนเสยีงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่

1. วำระทีต่อ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนจะค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพำะ
เสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่ออกเสยีงลงคะแนนเฉพำะทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และบตัรเสยีเท่ำนัน้แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง

2. วำระทีต่อ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมจะค ำนวณฐำนคะแนนเสยีง
โดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่ำประชุมทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย บตัรเสยีและงดออกเสยีง ผูถ้อืหุน้สำมำรถ เลอืกลงคะแนนในแต่ละวำระ
โดยลงคะแนนเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยกำรคลกิเลอืกเมนูทำงซำ้ยมอืดำ้นบนสุดเพื่อลงคะแนนเสยีงในระบบ โดยบรษิัทจะใหเ้วลำผู้
ถือหุ้นอย่ำงเพยีงพอเพื่อลงคะแนนเสยีง ในระหว่ำงกำรเปิดให้ลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ หำกผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะไม่ ด ำเนินกำรท ำ
เครือ่งหมำยใด ๆ จะถอืวำ่ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิบัวำระทีเ่สนอมำนัน้
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1 เมนูด้านซ้ายมือส าหรบักดโหวต



วธิกีำรปฏบิตัใินกำรลงคะแนน และกำรนบัคะแนนเสยีง 
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กำรลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี้ถอืวำ่กำรลงคะแนนเป็นโมฆะหรอืบตัรเสยี ซึง่บรษิทัจะไมน่บัเป็นคะแนนเสยีงในวำระนัน้ๆ
1.      กำรลงคะแนนทีม่กีำรท ำเครือ่งหมำยมำกกวำ่ 1 ชอ่ง ยกเวน้กรณ ีCustodian
2. กำรลงคะแนนทีม่กีำรออกเสยีงโดยแสดงเจตนำขดักนั ยกเวน้กรณ ีCustodian

ในกรณีของ Custodian ทีไ่ดส้่งเอกสำรใบมอบฉันทะ พรอ้มระบุกำรออกเสยีงลงคะแนนไว ้บรษิทัไดด้ ำเนินกำรรวบรวมคะแนนเสยีง
ดงักลำ่วไวใ้นระบบแลว้

ทัง้นี้เมือ่ไดแ้จ้งปิดการลงคะแนนในแต่ละวำระแลว้ ระบบจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่ยงัไมไ่ดด้ ำเนินกำรใดๆ 
เป็น “เหน็ดว้ย” กบัวำระทีเ่สนอมำนัน้โดยอตัโนมตัิ

การรวมผลคะแนน บรษิทัจะน ำคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง (แลว้แต่กรณี) หกัออกจำกจ ำนวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขำ้ร่วม
ประชุมและ/หรอืออกเสยีงลงคะแนนเพือ่สรุปผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ โดยคะแนนเสยีงสว่นทีเ่หลอืจะถอืวำ่เป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย
คะ่
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มติของท่ีประชมุผูถื้อหุ้นครัง้น้ี ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี
- วำระที ่1 วำระที ่3 วำระที ่4 วำระที ่5 และวำระที ่7 ตอ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน
- วำระที ่6 ตอ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุม
- วำระที ่2 และวำระที ่8  เป็นวำระแจง้เพือ่ทรำบจงึไมต่อ้งลงคะแนนเสยีงคะ่
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Performance/Financial InformationAGENDA

พจิำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัในรอบปี 2563

พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุม
สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 01

02

03

04พจิำรณำและอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำร
จำ่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัประจ ำปี 2563

พจิำรณำและอนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงนิ และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
(งบดุลและงบก ำไรขำดทุน) ของบรษิทั ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ซึง่ผำ่นกำรตรวจสอบของ
ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุญำตแลว้และรบัทรำบรำยงำนของผูส้อบบญัชี

05พจิำรณำและอนุมตักิำรเลอืกตัง้กรรมกำรเขำ้ใหมแ่ทนกรรมกำรที่
ตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ
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Performance/Financial InformationAGENDA

06

07

08

09

พจิำรณำและอนุมตักิำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
และก ำหนดคำ่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชสี ำหรบัปี 2564

พจิำรณำและอนุมตักิำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทั
ส ำหรบัปี 2564

พจิำรณำเรือ่งอื่นๆ (ถำ้ม)ี

พจิำรณำรบัทรำบกำรด ำเนินงำนของบรษิทัยอ่ยแหง่ใหม่
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วาระท่ี 1 

พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563



วำระที ่1  พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563
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รบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563

วาระท่ี 1   พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562
วาระท่ี 2   พจิำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในรอบปี 2562
วาระท่ี 3   พจิำรณำและอนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงนิ และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (งบดุลและงบก ำไรขำดทุน) ของบรษิทั ส ำหรบั            

ปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ซึง่ผำ่นกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุญำตแลว้ และรบัทรำบ
รำยงำนของผูส้อบบญัชี

วาระท่ี 4   พจิำรณำและอนุมตักิำรจดัสรรเงนิก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและรบัทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้ของบรษิทั

วาระท่ี 5   พจิำรณำและอนุมตักิำรเลอืกตัง้กรรมกำรเขำ้ใหมแ่ทนกรรมกำรทีต่อ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ
วาระท่ี 6   พจิำรณำและอนุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทัส ำหรบัปี 2563
วาระท่ี 7   พจิำรณำและอนุมตักิำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและก ำหนดคำ่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชสี ำหรบัปี 2563
วาระท่ี 8   พจิำรณำและอนุมตักิำรออกและเสนอขำยหุน้กูข้องบรษิทัในวงเงนิไมเ่กนิ 600,000,000 บำท (หกรอ้ยลำ้นบำท)
วาระท่ี 9   พจิำรณำรบัทรำบกำรยำ้ยหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนของบรษิทั เขำ้ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET)
วาระท่ี 10  พจิำรณำเรือ่งอื่นๆ (ถำ้ม)ี



[ลงคะแนน]



[ปิดรบัลงคะแนน]
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วาระท่ี 2

พจิำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัในรอบปี 2563
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วาระท่ี 3

พจิำรณำและอนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงนิ และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
(งบดุลและงบก ำไรขำดทุน) ของบรษิทั 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563
ซึง่ผำ่นกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุญำตแลว้และรบัทรำบรำยงำนของผูส้อบบญัชี



[ลงคะแนน]



[ปิดรบัลงคะแนน]
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วาระท่ี 4

พจิำรณำและอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำร
จำ่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัประจ ำปี 2563
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Performance/Financial Information
วำระที ่4 พจิำรณำและอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย

และรบัทรำบกำรจำ่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

กำรจดัสรรเงนิก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฏหมำย

บาท

ก ำไรสทุธิ

ส ำรองตำมกฎหมำย (5%)

ก ำไรสทุธภิำยหลงักำรจดัสรร

84,777,187

80,527,187

(4,250,000)
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Performance/Financial Information
วำระที ่4 พจิำรณำและอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย

และรบัทรำบกำรจำ่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

กำรจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

2564 2563

บำท บำท/หุน้ บำท บำท/หุน้

ก ำไรสทุธิ (งบเฉพำะกจิกำร) 84,777,187 0.14 1,366,066 0.002

ก ำไรสทุธิ (งบกำรเงนิรวม) 35,168,048 53,517,250

เงินปันผลท่ีเสนอจ่าย 24,000,000 0.04 24,000,000 0.04

ก ำไรสะสม ณ 31 ธนัวำคม 81,872,685 0.14 127,710,365 0.21

อนุมตักิ ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล (Record date) ในวนัที ่27 เมษำยน 2564

ขอ้เสนอกำรจ่ำยเงนิปันผล



[ลงคะแนน]



[ปิดรบัลงคะแนน]
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วาระท่ี 5

พจิำรณำและอนุมตักิำรเลอืกตัง้กรรมกำรเขำ้ใหมแ่ทนกรรมกำรทีต่อ้งพน้
จำกต ำแหน่งตำมวำระ
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Performance/Financial Information
วำระที ่5 พจิำรณำและอนุมตักิำรเลอืกตัง้กรรมกำรเขำ้ใหมแ่ทนกรรมกำร

ทีต่อ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ

รำยชื่อคณะกรรมกำรทีค่รบวำระ
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Performance/Financial Information
วำระที ่5 พจิำรณำและอนุมตักิำรเลอืกตัง้กรรมกำรเขำ้ใหมแ่ทนกรรมกำร

ทีต่อ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ

นายพานิช  พงศพิ์โรดม
(อำย ุ72 ปี)

ด ารงต าแหน่ง
• ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้
• กรรมกำรอสิระ
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ
• 3 ปี
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ร้อยละ)
• ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร
• ไมม่ี
การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน
• กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน บรษิทั ทำ่เรอืรำชำเฟอรร์ี ่จ ำกดั 

(มหำชน)
• กรรมกำรบรษิทั พำนิช-วรศกัดิแ์ละเพือ่น 2510 จ ำกดั



[ลงคะแนน]



[ปิดรบัลงคะแนน]
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Performance/Financial Information
วำระที ่5 พจิำรณำและอนุมตักิำรเลอืกตัง้กรรมกำรเขำ้ใหมแ่ทนกรรมกำร

ทีต่อ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ

นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ
(อำยุ 59 ปี)

ด ารงต าแหน่ง
• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้
• กรรมกำรอสิระ
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ
• 3 ปี
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ร้อยละ):
• 0.24
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร:
• ไมม่ี
การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน
• กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ/ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรบรหิำรควำม เสีย่ง บรษิทั 

พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)
• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระและ กรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทนและบรรษทัภบิำล บรษิทั สนิมัน่คง ประกนัภยั

จ ำกดั (มหำชน)
• ประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ บรษิทั ออลล่ำ จ ำกดั (มหำชน)
• กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ/ประธำน กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ คำ่ตอบแทน บรษิทั 

ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)



[ลงคะแนน]



[ปิดรบัลงคะแนน]
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Performance/Financial Information
วำระที ่5 พจิำรณำและอนุมตักิำรเลอืกตัง้กรรมกำรเขำ้ใหมแ่ทนกรรมกำร

ทีต่อ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ

หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี
(อำย ุ70 ปี)

ด ารงต าแหน่ง
• ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้
• กรรมกำรอสิระ
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ
• 3 ปี
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ร้อยละ)
• ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร
• ไมม่ี
การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน
• ทีป่รกึษำ บรษิทั เอชเอม็ด ีเอเชยี จ ำกดั
• ทีป่รกึษำ บรษิทั เพนเวน (ประเทศไทย) จ ำกดั
• กรรมกำร บรษิทั ไพรม์ ซติีก้อลฟ์ จ ำกดั
• ทีป่รกึษำ บรษิทั ยนิูพำรท์ จ ำกดั
• ทนำยควำมและเจำ้ของ ส ำนกังำนหมอ่มหลวง วนิยั เกษมศรี



[ลงคะแนน]



[ปิดรบัลงคะแนน]
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วาระท่ี 6

พจิำรณำและอนุมตักิำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทั
ส ำหรบัปี 2564
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Performance/Financial Informationวำระที ่6 พจิำรณำและอนุมตักิำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทัส ำหรบัปี 2564

คำ่ตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ 
และ กรรมการชดุย่อย (บาท)

ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 (ปีท่ีผา่นมา)
เบีย้ประชุม/ ครัง้ เบีย้ประชุม/ ครัง้

วงเงินท่ีขออนุมติั 5,000,000 5,000,000
1. คณะกรรมการบริษทั (เฉพาะกรณีท่ีเข้าร่วมประชมุ)
• ประธำนกรรมกำร
• กรรมกำร

25,000
20,000

25,000
20,000

2. คณะกรรมการชดุย่อย (เฉพาะกรณีท่ีเข้าร่วมประชมุ)
• ประธำนกรรมกำร
• กรรมกำร

25,000
20,000

25,000
20,000

3. โบนัสกรรมการ
(ใหเ้ฉพำะกรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำรเทำ่นัน้)

พจิำรณำจำกผลประกอบกำรระหวำ่ง
ปีเป็นเกณฑ์

พจิำรณำจำกผลประกอบกำร
ระหวำ่งปีเป็นเกณฑ์

คำ่ตอบแทนขำ้งตน้จะจำ่ยใหเ้ฉพำะกรรมกำรอสิระและกรรมกำรทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำร (Non-Executive Director) ทีด่ ำรงต ำแหน่งใน
คณะกรรมกำรบรษิทัเท่ำนัน้
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Performance/Financial Informationวำระที ่6 พจิำรณำและอนุมตักิำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทัส ำหรบัปี 2564

คำ่ตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ 
และ กรรมการชดุย่อย (บาท)

ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 (ปีท่ีผา่นมา)
เบีย้ประชุม/ ครัง้ เบีย้ประชุม/ ครัง้

2. คณะกรรมการชดุย่อย (เฉพาะกรณีท่ีเข้าร่วมประชมุ)
• 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

25,000
20,000

25,000
20,000

• 2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

25,000
20,000

25,000
20,000

• 2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

25,000
20,000

-
-



[ลงคะแนน]



[ปิดรบัลงคะแนน]
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วาระท่ี 7

พจิำรณำและอนุมตักิำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชสี ำหรบัปี 2564
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Performance/Financial Informationวำระที ่7 พจิำรณำและอนุมตักิำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและก ำหนดคำ่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชสี ำหรบัปี 2564

กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั

ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) และขอ้บงัคบัของบรษิทัก ำหนดใหท้ีป่ระชุมสำมญั
ผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดคำ่ตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัทุกปี

ขอเสนอใหแ้ต่งตัง้
❑ นำยณฐัพงศ ์ตนัตจิตัตำนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่8829 
❑ หรอืนำยไวโรจน์ จนิดำมณีพทิกัษ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่3565 
❑ หรอืนำยบุญญฤทธ ์ถนอมเจรญิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่7900

แหง่บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีม่ชีื่ออยู่ในบญัชรีำยชื่อผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สุด ณ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2564

โดยผูส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึงจะเป็นผูท้ ำกำรตรวจสอบและรบัรองงบกำรเงนิของบรษิทั และจะเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส ำหรบั
รอบระยะเวลำบญัชปีระจ ำปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564
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Performance/Financial Informationวำระที ่7 พจิำรณำและอนุมตักิำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและก ำหนดคำ่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชสี ำหรบัปี 2564

ก ำหนดคำ่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี

โดยก ำหนดค่ำสอบบญัชปีระจ ำปี 2564 (ส ำหรบักลุ่มบรษิทั) รวมทัง้ส้ินเป็นเงิน 3,110,000 บาท (สำมลำ้นหน่ึงแสนหน่ึงหมืน่บำทถว้น)

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

รอบปีบญัชี 2564 (ปีท่ีเสนอ) (บาท) รอบปีบญัชี 2563 (บาท) เพ่ิมขึน้ (บาท)

คำ่สอบบญัชี คำ่บรกิำรอื่นๆ คำ่สอบบญัชี คำ่บรกิำรอื่นๆ คำ่สอบบญัชี
คำ่บรกิำร
อื่นๆ

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ากัด 
(มหาชน) (“ACG”)

1,185,000 - 1,185,000 - - -

บริษทั ฮอนด้ามะลิวลัย ์จ ากดั 
(บริษทัย่อย)

1,675,000 1,675,000 - - -

บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ ากดั
(บริษทัย่อย)

250,000 - 60,000 - 190,000 -

รวม 3,110,000 - 2,920,000 - 190,000 -



[ลงคะแนน]



[ปิดรบัลงคะแนน]
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วาระท่ี 8

พจิำรณำรบัทรำบกำรด ำเนินงำนของบรษิทัยอ่ยแหง่ใหม่



5/5/2021

จดทะเบียนจดัตัง้บริษทั: เมื่อวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท



5/5/2021

บรษิทั ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) หรอื ACG ระบุวำ่ บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจด
ทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัยอ่ยใหม ่ภำยใตช้ือ่ บรษิทั ออโตคลกิบำยเอซจี ีจ ำกดั 



5/5/2021

งบประมาณโครงการ

10 MB

ระยะเวลาโครงการ : (ธ.ค. 63 - ก.พ.64) (3 เดือน)

วำระที ่8 พจิำรณำรบัทรำบกำรด ำเนินงำนของบรษิทัยอ่ยแหง่ใหม่



5/5/2021

เริม่เปิดใหบ้รกิำร 1 มนีำคม 2564



5/5/2021

วำระที ่8 พจิำรณำรบัทรำบกำรด ำเนินงำนของบรษิทัยอ่ยแหง่ใหม่



5/5/2021

วำระที ่8 พจิำรณำรบัทรำบกำรด ำเนินงำนของบรษิทัยอ่ยแหง่ใหม่
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วาระท่ี 9

พจิำรณำเรือ่งอื่นๆ



5/5/2021 63



ตอบค าถามทางอีเมล์



THANK YOU
Contact us

At email: ir@ach.co.th

mailto:ir@ach.co.th

