
1



2



คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร
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คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร
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ผูต้รวจสอบบญัชี

บริษทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

โดย นายพิสิฐ  ทางธนกลุ 
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ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย

บริษทั ดี ลีกลัแอนดแ์อดไวเซอร ์จาํกดั

โดย นายสญัญา  จนัทรตัน์
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ตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุ้น และตรวจนับผลคะแนนเสียง

บริษทั โอเจ อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั



( E-AGM ) 
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หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

1. ประธานในทีป่ระชุมจะดาํเนินการประชุมตามลาํดบัระเบยีบวาระทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม โดยไมส่ลบัวาระ

2. บรษิทัใชร้ะบบ OJ E-AGM สาํหรบัการลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสยีง โดยการลงคะแนนเสยีงใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ใชง้าน

แถบเมนู E-Voting เพือ่ทาํการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาทีก่าํหนด ( 1 นาท ี)  

3. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอื โดยใหน้บัหน่ึงหุ้นต่อ
หน่ึงเสียง

เน่ืองดว้ยเป็นการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) จงึไมม่กีารพมิพบ์ตัรลงคะแนนใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชุม
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หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

4.    ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีง “เหน็ด้วย”  “ไม่เหน็ด้วย”  หรอื “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้ 

จะแบง่หุน้เพือ่ลงคะแนนเสยีงเป็นหลายอยา่งไมไ่ด ้ สาํหรบัวาระแจง้เพือ่ทราบ จะไมม่กีารลงคะแนน

เมือ่กดเลอืกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะม ีpop-up สอบถามอกีครัง้วา่ ยนืยนัการลงคะแนนหรอืไม ่ใหก้ดตกลงเพือ่เป็นการยนืยนั
การลงคะแนน

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการเปลีย่นการลงคะแนน  สามารถทาํไดด้ว้ยการกดเลอืกคะแนนใหมอ่กีครัง้ หากวาระไดถ้กูปิดโหวตไปแลว้ 
ผูถ้อืหุน้จะไมส่ามารถลงคะแนนหรอืเปลีย่นการลงคะแนนได้

วาระที ่1: พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  

ประจาํปี 2563
เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง

วาระที ่2: รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทั 

ประจาํปี 2563
แจ้งเพ่ือทราบ

ปรากฎตามตวัอยา่ง
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การนับคะแนนเพ่ือลงมติ ( E-AGM )

1. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลงัจากทีป่ระธานหรอืพธิกีรในทีป่ระชุมรอ้งขอใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตัใินแต่ละวาระ โดยผล
การนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่ดร้บัสทิธิใ์หล้งคะแนนแทน
ผา่นระบบ E-Voting และรวมถงึกรณทีีผู่ม้อบฉนัทะระบุคะแนนไวล้่วงหน้าผา่นทางผูร้บัมอบฉนัทะ

2.     กรณทีีผ่ลการลงคะแนนเทา่กนั ประธานในทีป่ระชุมจะทาํการโหวตเพิม่อกีหน่ึงเสยีงเพือ่เป็นการชีข้าด
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การซกัถามในระหว่างการประชุม หรอื กอ่นทีจ่ะปิดโหวตลงคะแนน เพือ่ทาํการอนุมตัใินแต่ละวาระ ผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามคาํถามต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ   

ม ี2 วธิกีาร ดงันี้

• กรณีผู้ถือหุ้นประสงคส์อบถามด้วย : วิธีการพิมพข้์อความ ( Chat) 

1. เขา้เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพือ่พมิพข์อ้ความ

2. กดปุ่ ม Enter เพือ่สง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ  

• กรณีผู้ถือหุ้นประสงคส์อบถามด้วย : วิธีการสนทนา

1. เขา้เมนู Participant ทางดา้นลา่ง และกดปุ่ มยกมอืขึน้ (Raise Hand) 

2.  เมือ่พธิกีรขานชือ่ของทา่นผูถ้อืหุน้  เจา้หน้าทีจ่ะดาํเนินการเปิดไมคใ์หส้อบถาม โดยผูถ้อืหุน้จะตอ้งกด Unmute และเปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของผูถ้อืหุน้ 

กรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถพดูผา่นไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาท)ี ขอความกรณุาพมิพค์าํถามของผูถ้อืหุน้ ผา่นชอ่งทาง Chat แทน เพือ่ทีผู่ด้าํเนินรายการจะ         

ไดท้าํการอ่านคาํถามใหก้บัทีป่ระชมุแทน

 ในการถามคาํถามแต่ละครัง้ทัง้ผา่นการพมิพข์อ้ความ หรอืผา่นการสนทนา ขอความกรณุาใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุแจง้ชือ่-นามสกุล พรอ้มระบุวา่ทา่นมาดว้ยตนเอง

หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะกอ่นเริม่ถามคาํถามทุกครัง้เพือ่ประโยชน์ในการจดบนัทกึการประชมุใหถู้กตอ้งครบถว้น

 บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมสง่คาํถามในแต่ละวาระ กรณทีีไ่มม่ผีูเ้ขา้รว่มประชมุ สอบถามเขา้มาภายใน 1 นาท ีทางบรษิทัจะดาํเนินการประชมุต่อ 

หากผูถ้อืหุน้มคีาํถามเพิม่เตมิ สามารถพมิพค์าํถามเขา้มาผา่นชอ่งทาง Chat เจา้หน้าทีจ่ะทาํการอ่านคาํถามของทา่นในภายหลงั

การซกัถามท่ีเก่ียวกบัการประชมุ
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พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563ระเบียบวาระท่ี 11

รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2563ระเบียบวาระท่ี 2

พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ประจาํปี 2563 ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563ระเบียบวาระท่ี 3

พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสทุธิ ประจาํปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระเบียบวาระท่ี 4

2

3

4

พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ

ประจาํปี 2564
ระเบียบวาระท่ี 55

พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจาํปี 2564ระเบียบวาระท่ี 66

พิจารณาการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2564ระเบียบวาระท่ี 77

พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)ระเบียบวาระท่ี 88

วาระท่ี 1,3,4,5,7 ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

วาระท่ี 2 ระเบยีบวาระน้ี เป็นระเบยีบวาระเพ่ือทราบ  ไม่ต้องมีการลงคะแนน เสยีงจากผูถ้อืหุน้ 

วาระท่ี 6 ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

ระเบียบวาระการประชมุ
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วิธีการลงมติ : ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2563
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บรษิทัฯ จดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 เมือ่วนัที่ 2 กรกฎาคม 2563 

โดยบรษิทัได้จดัทํารายงานการประชุมเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว และได้จดัส่งสําเนาให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัทีป่ระชุมตามทีก่ฎหมายกําหนด พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพรท่างเวบ็ไซตข์อง

บรษิทั ที ่ www.eastern-groups.com เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้ซึง่

มรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 1

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็วา่ รายงานการประชุมสามญั

ผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 ซึง่ไดจ้ดัประชุมเมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 2563 ไดม้กีารบนัทกึไวอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 

จงึเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักลา่ว

ระเบียบวาระท่ี 1 : พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 
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รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2563

วธิกีารลงมต ิ: ระเบยีบวาระน้ี เป็นระเบยีบวาระเพ่ือทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผูถ้อืหุน้
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บรษิทัฯ ไดส้รปุผลการดาํเนินงานของบรษิทัปี 2563 ซึง่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2563 

ดงัรายละเอยีดตาม ส่ิงท่ีแนบมาด้วย 2 (ในรปูแบบ QR CODE)

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญั

ผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564 เพือ่รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทั ประจาํปี 2563

ระเบียบวาระท่ี 2 : รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2563
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การดาํเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่

ปี 2559 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

บรษิทัฯ ประกาศเจตนารมณ์แนว

รว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่

บรษิทัฯ ดาํเนินการจดัทาํแบบประเมนิฯ 

เพือ่ขอรบัรองเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัิ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจรติคอรร์ปัชัน่ และไดผ้า่นการรบัรอง

บรษิทัฯ จดัทาํนโยบายและแนวทาง

ปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติ

คอรร์ปัชัน่

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัิ

ทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจรติ

คอรร์ปัชัน่ และสือ่สารใหผู้บ้รหิารและ

พนกังานในบรษิทัและบรษิทัยอ่ยยดึ

เป็นแนวปฏบิตัริว่มกนั
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ผลการดาํเนินงานของงบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท ปี 2562 ปี 2563 เปล่ียนแปลง
อตัรา

เปล่ียนแปลง

รายไดร้วม 1,845.27 1,462.84 (382.43) - 20.73%

กาํไรสทุธิ 31.89 50.59 18.70 + 58.65%

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 0.05 0.09 0.04 + 80.00%

ผลการดาํเนินงานโดยสรปุ
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1,672.58
1,839.27

1,460.13

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน

ลดลง 20.61%

163.53
208.51 211.69

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

กาํไรขัน้ตน้

เพ่ิมขึ้น 1.52%

หน่วย : ลา้นบาท

ผลการดาํเนินงานปี 2563

หน่วย : ลา้นบาท
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120.54 122.60

135.82

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร

เพ่ิมขึ้น 10.79%

55.47 51.92
42.37

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ตน้ทุนทางการเงนิ

ลดลง 18.39%

หน่วย : ลา้นบาท

ผลการดาํเนินงานปี 2563 (ต่อ)

หน่วย : ลา้นบาท
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-4.40%

1.55%
3.57%

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

อตัรากาํไรสทุธิ

-8.79%

3.54%
6.14%

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้

9.78% 11.34%
14.50%

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

อตัรากาํไรขัน้ตน้

-0.72%

4.98% 5.37%

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

อตัรากาํไรก่อนดอกเบีย้และภาษี

อตัราการทาํกาํไร
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ฐานะทางการเงินของงบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท ปี 2562 ปี 2563 เปล่ียนแปลง
อตัรา

เปล่ียนแปลง

สนิทรพัย์ 2,190.32 1,951.04 (239.28) - 10.92%

หน้ีสนิ 1,363.31 1,067.80 (295.52) - 21.68%

สว่นของเจา้ของ 827.00 883.24 56.24 + 6.80%

ฐานะทางการเงิน
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V I S I O N

“ มุ่งมัน่สร้างสรรคน์วตักรรมทางธรุกิจ 

เพ่ือตอบโจทยค์วามต้องการท่ีหลากหลาย

ของลกูค้า พร้อมขบัเคล่ือนการดาํเนินธรุกิจ

ให้เติบโตอย่างยัง่ยืน ” 

M I S S I O N

ยัง่ยืนต่อธรุกิจ
สรา้งสรรคน์วตักรรม การบรกิารในกลุม่ธุรกจิหลกั ตาม

มาตรฐานสากล เพือ่สรา้งความคุม้คา่สงูสุดใหก้บัลกูคา้

ยัง่ยืนต่อผูมี้ส่วนร่วม
ดาํเนินธุรกจิเพือ่สรา้งผลตอบแทนทีด่ี ใหเ้ตบิโตอยา่งยัง่ยนืต่อ

ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ พนกังาน คูค่า้พนัธมติรทางธุรกจิ และผูม้สีว่น

เกีย่วขอ้งอื่น

ยัง่ยืนต่อการเรียนรู้และการพฒันา
พฒันาศกัยภาพและกระบวนการทาํงานดว้ยนวตักรรมที่

แตกต่าง เพือ่ใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง และสรา้งความมัน่คง

ในคุณภาพชวีติการทาํงานของบุคลากร

ยัง่ยืนด้วยหลกัธรรมาธิบาล
ดาํเนินธุรกจิใหย้ ัง่ยนื ภายใตห้ลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ี
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01
วิเคราะหแ์ละ

ศึกษาแนวโน้ม

ของธรุกิจ

02
รกัษาระดบั

รายได้และกาํไร

03
ควบรวมกิจการ / ซ้ือกิจการ / 

การเข้าซ้ือหุ้นของกิจการ

04
สร้าง Partner ทางธรุกิจ

05
เตรียมความพร้อม

ด้านบคุลากร

06
เตรียมความพร้อม

ด้านเทคโนโลยี

กลยทุธก์ารดาํเนินงาน ปี 2564
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Business 
Focus

ธรุกิจบริการงานวิศวกรรมด้านระบบไฟฟ้า (EE) 

ธรุกิจบริการบริหารจดัการ (MS)

01

02

03

ธรุกิจพลงังานทางเลือก (Alternative Energy)

ธรุกิจงานวิศวกรรมด้านระบบโทรคมนาคม (TL)

ทิศทางการดาํเนินธรุกิจ ปี 2564

04

ธรุกิจจดัหา และจดัจาํหน่ายสินค้าอปุกรณ์ความปลอดภยั (TD) 05
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Content  Here

Content  Here

Content  Here

 โครงการก่อสรา้งเคเบิล้ใตด้นิ 1 จงัหวดั 1 ถนนเพือ่เฉลมิพระเกยีรติ

 โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าในเมอืงใหญ่ระยะที ่1

 โครงการพฒันาระบบสง่และจาํหน่ายระยะที ่1 และ ระยะที ่2

 โครงการปรบัปรงุระบบจาํหน่ายไฟฟ้าภายในคา่ยทหารฯ

 โครงการปรบัปรงุระบบจาํหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ.เขตต่างๆ

 โครงการเปลีย่นระบบไฟฟ้าแบบสายอากาศเป็นสายใตด้นิ

โครงการเป้าหมาย

ธรุกิจบริการงานวิศวกรรมด้านระบบไฟฟ้า (EE) 
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Content  Here

Content  Here

Content  Here

 ก่อสรา้งสถานีฐานขา่ยสายสญัญาณโทรคมนาคม (New Site)

 ปรบัปรงุขา่ยสายสญัญาณโทรคมนาคม (Upgrade)

 ตดิตัง้แผงโซล่าเซลลส์าํหรบัสถานีฐานของผูป้ระกอบการระบบ

โทรศพัทเ์คลื่อนที่

 ก่อสรา้งทอ่รอ้ยสายโทรศพัทใ์ตด้นิและบอ่พกั

 ก่อสรา้ง ตดิตัง้ เสน้ใยแกว้นําแสง (Fiber Optic)

 สาํรวจสายสือ่สารโทรคมนาคมและลงขอ้มลูในระบบ TAMS

 การจดัระเบยีบสายสือ่สาร

โครงการเป้าหมาย

ธรุกิจบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (TL)
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Content  Here

Content  Here

Content  Here

 โครงการตามงบประมาณประจาํปี 2564 ของภาครฐั

 โครงการตามความตอ้งการของหน่วยงานในการ

ปรบัเปลีย่นรปูแบบการทาํงานจากระบบเดมิมาใชร้ะบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

โครงการเป้าหมาย

ธรุกิจบริการบริหารจดัการ (MS) 
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Content  Here

Content  Here

Content  Here

 โรงไฟฟ้าตามนโยบายการสง่เสรมิภาครฐั

 โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนใหมแ่ละมาตรการอนุรกัษ์

พลงังาน

 กองทุนเพือ่สง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน

 โรงไฟฟ้าชุมชน

 โรงไฟฟ้าชวีมวล

โครงการเป้าหมาย

ธรุกิจพลงังานทางเลือก (Alternative Energy)
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Content  Here

Content  Here

Content  Here

 อุปกรณ์ความปลอดภยัในพืน้ทีส่าธารณะ

 งานรถยนตด์ดัแปลงดา้นความปลอดภยั

 อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัอื่นๆ

โครงการเป้าหมาย

ธรุกิจจดัหา และจดัจาํหน่ายสินค้าอปุกรณ์ความปลอดภยั (TD) 
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1,839.27
1,460.13

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน

31.89

50.59

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

กาํไรสทุธจิากการดาํเนินงาน

ผลการดาํเนินงาน

หน่วย : ลา้นบาท

(consolidated) (consolidated)

หน่วย : ลา้นบาท
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Backlog

ประเภทธรุกิจ

ธุรกจิบรกิารงานวศิวกรรม (EN) 397

ธุรกจิบรกิารบรหิารจดัการ (MS) 827

ธุรกจิพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย ์(SE)

**รบัรู้รายได้อีก 21 ปี**
2,485

ธุรกจิจดัหาและจดัจาํหน่ายสนิคา้อุปกรณ์ความปลอดภยั 

(TD)
15

รวม 3,724

หน่วย : ล้านบาทBacklog ณ 31 มีนาคม 2564

Backlog
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พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ประจาํปี 2563 ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

วิธีการลงมติ : ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ข้อ 56 ซึ่งกําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบดุลและบญัชีกําไรขาดทุน ณ วนัสิ้นสุดรอบปีบญัชีของบริษัทที่ผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ และเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัิ

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เหน็ชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณางบการเงนิของบรษิทั

ประจําปี 2563 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย ผูส้อบบญัชขีอง บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์

เฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั และไดผ้า่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัแลว้

ระเบียบวาระท่ี 3 : พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ประจาํปี 2563 ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
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รายการ งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2563 2562 2563 2562

สนิทรพัยร์วม 1,951,038,609 2,190,315,835 1,663,422,794 1,867,272,342

หน้ีสนิรวม 1,067,797,018 1,363,313,652 821,316,948 1,063,023,945

สว่นของผูถ้อืหุน้ 883,241,591 827,002,183 842,105,846 804,248,397

รายไดร้วม 1,462,838,422 1,845,273,049 635,106,815 972,526,622

กาํไร (ขาดทุน) สทุธ*ิ 52,192,004 28,606,514 32,307,304 53,795,336

กาํไรต่อหุน้ 0.09 0.05 0.06 0.1

ภาพรวมงบการเงินของบริษทั สาํหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

หมายเหต ุ* เฉพาะสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่
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พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

วิธีการลงมติ : ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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ระเบียบวาระท่ี 4 : พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสทุธิ ประจาํปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

วตัถปุระสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบรษิัท ซึ่งกําหนดให้

คณะกรรมการบรษิทัตอ้งเสนอวาระการจา่ยหรอืงดจา่ยเงนิปันผลประจาํปีใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาเป็นประจาํทุกปี ทัง้น้ี บรษิทัฯ 

มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิได้ของงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั และ 

ภายหลงัการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย ทัง้น้ี อตัราการจ่ายเงนิปันผลขึน้อยู่กบัแผนการลงทุน เงือ่นไขและขอ้จาํกดัตามทีก่ําหนด

ไวใ้นสญัญากูย้มืเงนิหรอืสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี ฐานะการเงนิและผลดําเนินงาน และ ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ของบรษิทัฯ

ในปี 2563 บรษิทัฯ มกีาํไรสทุธจิากการดําเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ จาํนวน 32.31 ลา้นบาท ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทั 

จงึไดพ้จิารณาเสนอจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.0373 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้จาํนวน 20.89 ลา้นบาท 

คดิเป็นอตัราการจา่ยเงนิปันผลต่อกาํไรสทุธต่ิอหุน้รอ้ยละ 64.64 ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษิทั โดยมรีายละเอยีด

การจา่ยเงนิปันผลเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา ดงัน้ี
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ระเบียบวาระท่ี 4 : พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสทุธิ ประจาํปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2563 ปี 2562

1. กาํไรสทุธงิบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 32,307,304 53,795,336

2. จาํนวนหุน้ (หุน้) 560,000,000 560,000,000

3. อตัราเงนิปันผลจา่ยต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.0373 -

4. รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ (บาท) 20,888,000 -

5. อตัราการจา่ยเงนิปันผลตอ่กาํไรสทุธติ่อหุน้ (รอ้ยละ) 64.64 -

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ชอบเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสทุธิ

ประจาํปี 2563 และการจา่ยเงนิปันผล ดงัน้ี

1) จดัสรรกาํไรสทุธเิป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 1,649,561 ลา้นบาท

2) จา่ยเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 0.0373 บาท โดยเป็นกาํไรทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษจีากการ

ไดร้บัสทิธสิ่งเสรมิการลงทุน (BOI) หุน้ละ 0.0312 และเป็นกาํไรทีไ่ม่ไดร้บัสทิธสิ่งเสรมิการลงทุน (Non-BOI) หุน้ละ 0.0061 โดยคดิจาก

จาํนวนหุน้ 560,000,000 หุน้ รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 20,888,000 ลา้นบาท โดยบรษิทักาํหนดวนัใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ (Record Date) ใน

การรบัเงนิปันผล ในวนัที ่12 มนีาคม 2564 และกาํหนดจา่ยเงนิปันผล วนัที ่19 พฤษภาคม 2564
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พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระ ประจาํปี 2564

วิธีการลงมติ : ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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ระเบียบวาระท่ี 5 : พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนด

ออกจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2564

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหส้อดคลอ้งตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 18

ซึง่กาํหนดวา่ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งเป็นสามส่วน

ไมไ่ดก้ใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัจาํนวน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีน

บรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่งกรรมการผูอ้อก

จากตาํแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัดาํรงตาํแหน่งอกีกไ็ด้

ทัง้น้ี บรษิทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชือ่บุคคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการระหวา่ง

วนัที ่15 พฤศจกิายน 2563 - 31 มกราคม 2564 โดยเผยแพรห่ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเสนอรายชือ่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั ปรากฏวา่

ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชือ่บุคคลเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
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ระเบียบวาระท่ี 5 : พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนด

ออกจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2564
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 ของบรษิทั มกีรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง

1. ดร.ศริเิดช คาํสพุรหม กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง, ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี

2. นางสาวชุตกิา สทุธกิาญจนงักรู กรรมการบรษิทั, กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน, กรรมการบรหิารความเสีย่ง, 

กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่,ี กรรมการบรหิาร

3. นางสาวขนิษฐา ฤทธิเ์พชร กรรมการบรษิทั, กรรมการบรหิารความเสีย่ง, กรรมการบรหิาร

4. นางสาวประไพ พมิพา กรรมการบรษิทั, กรรมการบรหิารความเสีย่ง, กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่,ี

กรรมการบรหิาร

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไมม่สีว่นไดเ้สยีพจิารณาแลว้ เหน็ชอบใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้

เพือ่พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ

บรษิทัอกีวาระหน่ึง ซึง่ไดผ้่านกระบวนการคดัเลอืก และพจิารณากลัน่กรองคุณสมบตัอิย่างรอบคอบในดา้นต่าง ๆ จากคณะกรรมการ

สรรหา ฯเรยีบรอ้ยแลว้  
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กรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2564
ประวติัของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ : กรรมการอสิระ , ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง,ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี

ช่ือ – นามสกลุ : ดร.ศริเิดช คาํสพุรหม

อายุ : 48 ปี

สญัชาติ : ไทย

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 6 ปี (เขา้ดาํรงตาํแหน่งครัง้แรกเมือ่วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2558 )

ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั : กรรมการอสิระ , ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง, ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั : ตนเอง : ไมม่ ี(รอ้ยละ 0.00 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด)

บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ*์ : ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : ไมม่ี

วฒิุการศึกษา : ปรญิญาเอก Ph.D.in Business Information Systems (IT Audit, Control and Governance), 

RMIT University, Australia

ปรญิญาโท Master of Information Systems ( M.Inf.Sys.), Griffith University, Australia

ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การบญัช)ี, มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์

ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ, มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์

การเข้าร่วมประชมุท่ีผา่นมา • การประชมุคณะกรรมการบรษิทั 7/7 ครัง้

• การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 5/5 ครัง้

• การประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี4/4 ครัง้

• การประชมุผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ :   ไมม่ี
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กรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2564

ประวติัของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ : กรรมการบรษิทั, กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน, กรรมการบรหิารความเสีย่ง, 

กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่,ี กรรมการบรหิาร

ช่ือ – นามสกลุ : นางสาวชตุกิา สทุธกิาญจนงักรู

อายุ : 46 ปี

สญัชาติ : ไทย

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 7 ปี (เขา้ดาํรงตาํแหน่งครัง้แรกเมือ่วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2557 )

ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั : กรรมการบรษิทั, กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน, กรรมการบรหิารความเสีย่ง, 

กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่,ี กรรมการบรหิาร, รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั : ตนเอง : 4,243,356 หุน้ (รอ้ยละ 0.76 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด)

บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ*์ : ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : ไมม่ี

วฒิุการศึกษา : ปรญิญาตรี สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์

การเข้าร่วมประชมุท่ีผา่นมา • การประชมุคณะกรรมการบรษิทั จาํนวนเขา้รว่มประชมุ 7/7 ครัง้

• การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จาํนวนเขา้รว่มประชมุ 5/5 ครัง้

• การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จาํนวนเขา้รว่มประชมุ 2/2 ครัง้

• การประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีจาํนวนเขา้รว่มประชมุ 4/4 ครัง้

• การประชมุผูถ้อืหุน้ จาํนวนเขา้รว่มประชมุ 1/1 ครัง้

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ :   ไมม่ี
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กรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2564

ประวติัของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ : กรรมการบรษิทั, กรรมการบรหิารความเสีย่ง, กรรมการบรหิาร

ช่ือ – นามสกลุ : นางสาวขนิษฐา ฤทธิเ์พชร

อายุ : 42 ปี

สญัชาติ : ไทย

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 7 ปี (เขา้ดาํรงตาํแหน่งครัง้แรกเมือ่วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2557 )

ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั : กรรมการบรษิทั, กรรมการบรหิารความเสีย่ง, กรรมการบรหิาร, 

ผูอ้าํนวยการสายงาน Operation (ธุรกจิบรกิารบรหิารจดัการ)

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั : ตนเอง : 1,005,990 หุน้ (รอ้ยละ 0.18 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด)

บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ*์ : ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : ไมม่ี

วฒิุการศึกษา : ปรญิญาตรี สาขาวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (ศกึษาศาสตร)์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

การเข้าร่วมประชมุท่ีผา่นมา • การประชมุคณะกรรมการบรษิทั จาํนวนเขา้รว่มประชมุ 7/7 ครัง้

• การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จาํนวนเขา้รว่มประชมุ 5/5 ครัง้

• การประชมุผูถ้อืหุน้ จาํนวนเขา้รว่มประชมุ 1/1 ครัง้

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ :   ไมม่ี
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กรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2564

ประวติัของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ : กรรมการบรษิทั, กรรมการบรหิารความเสีย่ง, กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่,ี กรรมการบรหิาร

ช่ือ – นามสกลุ : นางสาวประไพ พมิพา

อายุ : 42 ปี

สญัชาติ : ไทย

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 1 ปี (เขา้ดาํรงตาํแหน่งครัง้แรกเมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2562 )

ตาํแหน่งปัจจบุนัในบริษทั : กรรมการบรษิทั, กรรมการบรหิารความเสีย่ง, กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่,ี กรรมการบรหิาร, 

ผูอ้าํนวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั : ตนเอง : 19,556 หุน้ (รอ้ยละ 0.003 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด)

บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ*์ : ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : ไมม่ี

วฒิุการศึกษา : ปรญิญาตรี สาขาบญัชี วทิยาลยัตาปี

การเข้าร่วมประชมุท่ีผา่นมา • การประชมุคณะกรรมการบรษิทั จาํนวนเขา้รว่มประชมุ 7/7 ครัง้

• การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จาํนวนเขา้รว่มประชมุ 5/5 ครัง้

• การประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี จาํนวนเขา้รว่มประชมุ 4/4 ครัง้

• การประชมุผูถ้อืหุน้ จาํนวนเขา้รว่มประชมุ 1/1 ครัง้

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ :   ไมม่ี
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พิจารณาอนุมติั ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชดุย่อยต่างๆ 

ประจาํปี 2564

วิธีการลงมติ : ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีง 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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ระเบียบวาระท่ี 6 : พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชดุย่อยต่างๆ 

ประจาํปี 2564

วตัถปุระสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุม และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 34 กาํหนดใหก้รรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปเงนิเดอืน เงนิรางวลั เบี้ยประชุม 

บาํเหน็จ คา่ตอบแทนรายปี ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรอืตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา ซึง่อาจกําหนดเป็น

จาํนวนแน่นอนหรอืวางหลกัเกณฑ ์และกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกวา่จะไดม้กีารเปลีย่นแปลง และนอกจากนัน้ใหร้บัเบีย้

เลีย้ง และสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบบรษิทั

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาแล้วเหน็ชอบเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจําปี 2564 

พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจําปี 2564  ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

พจิารณาใหค้วามเหน็ โดยใหค้งคา่ตอบแทนรายเดอืน คา่เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทนรายปี เท่ากบัปี 2563  ซึง่เป็นไปตามโครงสรา้งเดมิ

ของคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุยอ่ยต่างๆ  รวมเป็นเงนิจาํนวนไมเ่กนิ  4.80  ลา้นบาท



ระเบียบวาระท่ี 6 : พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชดุย่อยต่างๆ ประจาํปี 2564
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ

กรรมการ / คณะกรรมการ ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ( บาท/คน/เดอืน)

ประธานกรรมการ 50,000 50,000

กรรมการอสิระ 30,000 30,000

กรรมการทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิาร 20,000 20,000

2. ค่าเบีย้ประชมุ ( บาท/ครัง้ทีป่ระชุม )

•คณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการ 25,000 25,000

กรรมการอสิระ 15,000 15,000

กรรมการ 10,000 10,000

•คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 20,000 20,000

กรรมการอสิระ 15,000 15,000

•คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประธานกรรมการ 15,000 15,000

กรรมการอสิระ 10,000 10,000

•คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการ 15,000 15,000

กรรมการอสิระ 10,000 10,000

•คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ประธานกรรมการ 15,000 15,000

กรรมการอสิระ 10,000 10,000

ไม่เปล่ียนแปลง
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พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2564

วิธีการลงมติ : ระเบยีบวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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ระเบยีบวาระท่ี 7 : พิจารณาการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2564

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา120 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 59 และ ขอ้ 60 ซึง่

กาํหนดใหป้ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัทุกปีโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจ

เลอืกผูส้อบบญัชผีูซ้ึง่ออกไปนัน้กลบัเขา้รบัตาํแหน่งอกีกไ็ด้
หมายเหตุ : ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที ่ทจ.75/2561 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิ 

และผลการดาํเนินงานของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่14) กาํหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้งจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีายใด

ปฏบิตัหิน้าทีส่อบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัมาแลว้ 7 รอบบญัช ีไม่วา่จะตดิต่อกนัหรอืไม่ โดยบรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

รายนัน้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดเ้มือ่พน้ระยะเวลาอยา่งน้อย 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็ควรเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชสีาํหรบัปี 2564 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา และ

เสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ โดยคาํนึงถงึความอสิระ ความเชีย่วชาญ ความน่าเชื่อถอื และมมีาตรฐานการตรวจสอบบญัชเีป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

รวมทัง้เพื่อใหเ้กดิความต่อเน่ืองในการสอบบญัชแีละผลงานการใหบ้รกิารทีด่ ีการใหค้ําปรกึษาแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์ใหก้บักลุ่มบรษิทัเสมอมา จงึ

เหน็สมควรเสนอผูส้อบบญัชรีายเดมิคอืบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยกําหนดใหผู้ส้อบบญัชคีน

หน่ึงคนใดในต่อไปน้ี เป็นผูท้ําการตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และบรษิทัย่อยจํานวน 4 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั อทีอี ี

เมเนจเมนท ์จํากดั, บรษิทั ซนี168 จํากดั, บรษิทั เอนเนอรจ์ ีฟอร ์ออลล์ จํากดั และ บรษิทั โกลว ์เทรดดิ้ง แอนด์ เซอรว์สิ จํากดั ซึ่งกําหนด

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีรวมกบับรษิทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงนิ 3,613,000 บาท และไมม่คีา่บรกิารอื่น
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การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2564

รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขทะเบียนใบอนุญาต จาํนวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

1. นางสาวนนัทกิา ลิม้วริยิะเลศิ 7358 -

2. นางสาวธตินินัท์ แวน่แกว้ 9432 -

3. นายไพบลู ตนักลู 4298 -

บริษทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 
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การกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2564

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ปี 2564

(ปีท่ีเสนอ)
ปี 2563

ค่าสอบบญัชีงบการเงินประจาํไตรมาส 1,432,100 1,586,000

ค่าสอบบญัชีงบการเงินประจาํปี 2,180,900 2,400,000

IFRS 9 - 140,000

รวม 3,613,000 4,126,000

คา่บรกิารอืน่ๆ - -

รวมทัง้ส้ิน 3,613,000 4,126,000

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เหน็ชอบเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้บรษิทั ไพรซ้วอ

เตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจาํปี 2564 ซึง่มผีูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 3 ทา่น ไดแ้ก่

1. นางสาวนนัทกิา ลิม้วริยิะเลศิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 7358 และ/หรอื

2. นางสาวธตินินัท์ แวน่แกว้ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 9432 และ/หรอื

3. นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 4298

และกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี เป็นจาํนวนเงนิ 3,613,000 บาท
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พิจารณาเรือ่งอ่ืน (ถ้ามี)
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