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เลขที่ สก. 09/2564 

   วนัท่ี 5 เมษายน 2564 

 

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 
  
 

1. รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) และแบบฟอรม์การลงทะเบียน   
2. ขอ้มูลของบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ  
3. ขอ้มลูของบคุคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่ของบรษิัท 
4. ขอ้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบรษิัท 
5. ขอ้มลูประวตัิผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อ ประจ าปี 2564 
6. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษิัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
7. ขอ้บงัคบัของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุ 
8. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารส าหรบัการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธี

นบัคะแนนเสียง และขัน้ตอนการประชมุ 
9. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข.  
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 

 
ดว้ยคณะกรรมการบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 13 อาคารอาคเนย ์เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม 
เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชมุพรอ้มดว้ยความเห็นคณะกรรมการบรษิัท ดงัต่อไปนี ้
 
วาระที ่1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563   

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  คณะกรรมการบรษิัทไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้
ในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ของบริษัท ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุม
ฉบบันี ้ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อรับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทท่ีผ่านมา และการเปล่ียนแปลงส าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563 

การลงมติ   วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
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วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัทแล้ว   
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่
แกไ้ขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด) ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัใหม้ีการท างบการเงินประจ าปี ณ วนัสิน้สดุของ
รอบบัญชีของปีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแลว้ ก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มัติ        
งบการเงินส าหรบัปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบ และผูส้อบ
บัญชีของบริษัทไดต้รวจสอบและรบัรองแลว้ ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ของบริษัทซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรน าเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินส าหรบัปี
สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้
ตรวจสอบและลงนามรบัรองแลว้ 

การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผล 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคบัขอ้ 36 (3) ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาจัดสรร
เงินก าไร และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ.  2535  และตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 48 
บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ปัจจบุนับรษิัทมีทนุจด
ทะเบียนจ านวน 7,520,978,320 บาท และมีทนุส ารองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 37,850,816 บาท 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดใ้นแต่ละปีโดยขึน้อยู่กับผลการ
ด าเนินงานและมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะให้พิจารณาจากงบการเฉพาะกิจการจากผลการด าเนินงานของบริษัท โดย
บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 47 ซึ่งหา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร  และบริษัท
ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่าอตัราที่กฎหมายก าหนดไว้ 

ส าหรบัปี 2563 บริษัทมีผลก าไรสุทธิเท่ากับ 691,563,543 บาท ตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการสิน้สุด 31 ธันวาคม 
2563 บรษิัทไดท้ าการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิเป็นจ านวนเท่ากบั 34,578,177 บาท เรียบรอ้ยแลว้  

ทัง้นี ้บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานรอบ 11 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ไปแลว้
ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท เป็นเงิน 451,258,699.20 บาท เมื่อวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ ์2564 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2563 ไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานของ
บรษิัท รอบ 11 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท เป็นเงิน 451,258,699.20 บาท คิดเป็น
รอ้ยละ 65.25 ของงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปัน
ผลเปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมาไดด้งันี ้

 



 

3 

หน่วย : บาท 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 
1. ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 691,563,543 65,452,783 
2. เงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี (บาท/หุน้) 

2.1 เงินปันผลระหว่างกาล  
0.60 
0.60 

- 
- 

3. เงินปันผลจ่าย (บาท) 451,258,699.20 - 
4. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการ (รอ้ยละ) 
65.25 - 

ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทจึงตอ้งกนัเงินส ารองเพื่อสนบัสนนุการขยายธุรกิจของบรษิัท
ย่อย และการต่อยอดธุรกิจเพื่อสรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืนใหก้ับกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะไม่เสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 อีก 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของ
บริษัท ขอ้ 17 ซึ่งไดก้ าหนดใหใ้นการประชมุสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ถา้
จ านวนกรรมการแบ่งออกใหต้รงสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการท่ีพน้
จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีกรรมการท่ี
ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 คน ไดแ้ก่  

1. นายฐาปน สิรวิฒันภกัด ี กรรมการ และกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล  

2.   นายสมชยั สจัจพงษ ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล / กรรมการบรหิารความเส่ียง 

3.   นายโยธิน พิบลูยเ์กษตรกิจ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

4.   นายผดงุเดช อินทรลกัษณ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการบรหิารความเส่ียง /กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  

ในการสรรหากรรมการ บริษัทไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 ผ่านช่องทางการส่ือสารของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัท ซึ่งเมื่อพน้ก าหนดเวลาขา้งตน้แลว้ ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้
ท่านใดเสนอวาระการประชมุและเสนอรายชื่อบคุคลใดเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จึงมีเห็นว่าคณะกรรมการตาม
รายชื่อขา้งตน้ เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหาที่ก าหนดไวข้องบรษิัท และเป็นไปตาม
พ.ร.บ.บรษิัทมหาชนจ ากดั และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผู้
ถือหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้งส่ีคน กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ
และกรรมการชดุย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง 
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โดยประวตัิของบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ และขอ้ก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ 
ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 และ สิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่4 ตามล าดบั 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็น
รายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแลว้ คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่ไดร้บัการเสนอมี
คณุสมบตัิครบถว้นเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ก าหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง มีความรู ้ความสามารถ 
ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ 
วิสยัทศันแ์ละทศันคติที่ดีต่อองคก์ร มีความเต็มใจและพรอ้มที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  

นอกจากนีย้งัมีความเห็นว่า นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ และนายผดุงเดช อินทรลกัษณ ์เป็นผูม้ีคุณสมบตัิครบถว้นที่จะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้งและสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ  โดยเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายฐาปน 
สิริวฒันภกัดี (2) นายสมชยั สจัจพงษ์ (3) นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ (4) นายผดุงเดช อินทรลกัษณ ์ใหก้ลบัเขา้มาด ารง
ต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชดุย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง 

การลงมติ  วาระนีบ้คุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่
ตามวาระแต่ละราย ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติเพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อรองรบัการขยายตวัของการด าเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร

เสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิเพิ่มจ านวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 12 ท่าน เป็น 16 ท่าน และขอเสนอ
แต่งตัง้ (1) นายฐากร ปิยะพนัธ ์ด ารงต าแหน่งกรรมการ (2) นายบุญทกัษ์ หวงัเจริญ ด ารงต าแหน่งกรรมการ (3) นายบูรณวงศ ์
เสาวพฤกษ ์ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และ (4) นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของทัง้ 4 ท่าน ขา้งตน้ อย่างละเอียดรอบคอบ โดย
ไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาของบริษัท ความเหมาะสมของความรู ้ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นท่ี
เป็นประโยชนก์ับบริษัทแลว้ เห็นว่าเป็นผูท้ี่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ ์โครงสรา้งกรรมการ ซึ่งมีความ
เหมาะสมกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และ
กระบวนการสรรหาที่ก าหนดไวข้องบริษัท เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แกไ้ข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทัง้นี ้นายบูรณวงศ ์เสาวพฤกษ์ และนายวชัรา ตนัตริยานนท ์เป็นผูม้ีคุณสมบตัิครบถว้นท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
สอดคลอ้งกบัคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบรษิัท เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งและสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอเพิ่มเติมกรรมการจาก 12 เป็น 16 คน ซึ่งบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน
ขา้งตน้ ไดผ่้านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบแลว้ จึงมีมติเห็นชอบ
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ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยใหเ้ลือกตัง้บุคคลทัง้ 4 ไดแ้ก่ (1) นายฐากร ปิยะพนัธ ์ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ (2) นายบญุทกัษ์ หวงัเจรญิ ด ารงต าแหน่งกรรมการ (3) นายบรูณวงศ ์เสาวพฤกษ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระ และ (4) นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

โดยประวตัิขอ้มลูของบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่และขอ้ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ
ของบริษัท ไดจ้ดัส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมฉบับนี ้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3 และสิ่งที่ส่งมา
ดว้ยล าดบัที ่4 ตามล าดบั 

การลงมติ  วาระนีบ้คุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทแต่ละราย ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564   

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคับของ
บริษัท ขอ้ 36 ที่ก าหนดใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 22 
ซึ่งก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชนต์อบแทน
ในลกัษณะอื่น ๆ ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา 

ตามนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบที่ไดร้บั
มอบหมายและสามารถเทียบเคียงไดก้ับบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในอตุสาหกรรมและธุรกิจ
ที่มีขนาดใกลเ้คียงกัน โดยค่าตอบแทนนัน้จะเพียงพอที่จะจงูใจใหก้รรมการมีคณุภาพและสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดบ้รรลุ
เป้าหมายตามแผนธุรกิจเพื่อการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างยั่งยืน 

ส าหรบัปี 2563 บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนกรมการใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นจ านวนรวม
ทัง้สิน้ 4,890,000 บาท (ทัง้นี ้นายเจริญ สิริวฒันภกัดี ประธานกรรมการ และคุณหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี รองประธาน
กรรมการ ไดแ้สดงเจตจ านงไม่รบัค่าตอบแทนประจ าปี 2563) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ของบริษัท หวัขอ้
โครงสรา้งการจดัการ ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีต้ามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนส าหรบัปี 2564 โดยยึดนโยบายการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และไดเ้ทียบเคียงค่าเฉล่ียของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั จึงขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15,000,000 บาท ดงันี ้

(1) ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
         หน่วย : (บาท / ราย) 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2564 ปี 2563 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   
▪ ประธานกรรมการ 
▪ รองประธานกรรมการ   
▪ กรรมการ 

 
70,000   
50,000   
40,000 

 
70,000   
50,000   
40,000 
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องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2564 ปี 2563 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
▪ ประธานกรรมการ 
▪ กรรมการ 

 
50,000 
40,000 

 
50,000 
40,000 

3.   ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ท่ี
คณะกรรมการแต่งตัง้ 

▪ ประธานกรรมการ  
▪ กรรมการ  

 
 

40,000 
30,000 

 
 

40,000 
30,000 

(2) ค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตวัเงินนอกจากเบีย้ประชุม (โบนสั) โดยใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาจัดสรร
ตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบรษิัทเป็นส าคญั  

ทัง้นี ้ไม่มีสิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ 

หมายเหต ุ นายเจริญ สิริวฒันภกัดี ประธานกรรมการ และคุณหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ ได้
แสดงเจตจ านงไม่รบัค่าตอบแทนประจ าปี 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตอ านาจ
หนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชดุ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ผลการปฏิบตัิหนา้ที่ การขยายตวั
ของธุรกิจ และเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15,000,000 บาท ซึ่ง
ประกอบดว้ยค่าเบีย้ประชุมซึ่งมีการก าหนดไวเ้ท่ากับปี 2563 และค่าตอบแทนอื่นโดยใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณา
ตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบรษิัทเป็นส าคญั โดยไม่มีสิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุ   

 

วาระที ่7   พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดว่าใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้นอกจากนีต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดให้
บริษัทจดทะเบียนตอ้งจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแลว้ 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
รายนัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทได ้เมื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบบญัชีติดต่อกนั 

ส าหรับปี 2563 ผู้สอบบัญชีของบริษัทไดแ้ก่  นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 ผู้สอบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 4208 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ซึ่งท าหนา้ที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบรษิัทมาเป็นเวลาหนึ่งปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
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ส าหรบัการคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจาก
ผลการปฏิบตัิงาน ประสบการณ ์ความพรอ้มของบคุลากร การมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นท่ียอมรบั และอตัราค่าสอบ
บัญชีที่ผูส้อบบัญชีเสนอมามีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอใหผู้ส้อบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี 
มีความเป็นอิสระ โดยเสนอค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรใหเ้สนอที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ดงันี ้ 

1) ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2564 โดย
มีรายนามดงัต่อไปนี ้ 

รายนามผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที ่

จ านวนปีทีผู้่สอบบัญชีได้รับการ 
แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัท 

1. นางสาวพรรณทิพย ์กลุสนัติธ ารง   4208 2 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้ปี 2562) 
2. นายชาญชยั สกลุเกิดสิน   6827 2 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้ปี 2562) 
3. นายโชคชยั งามวฒุิกลุ 9728 2 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้ปี 2562) 

เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบ และลงนามใน
รายงานการสอบบญัชีของบรษิัท และในกรณีที่ผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้ห้
บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตรายอื่นของบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากดัมาปฏิบตัิงานแทนได ้

2) ส าหรบัค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2564 นั้น คณะกรรมการเห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
โดยเห็นสมควรใหเ้สนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทเป็นจ านวน 3,520,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่า
สอบบญัชีของปีก่อนหนา้ 

รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เปรียบเทียบปี 2564 และปี 2563 เป็นดงันี ้

รายละเอียด ปี 2564 ปี 2563 เพิ่มขึน้/ (ลดลง)   

1. ค่าตรวจสอบงบการเงิน - รายปี 1,870,000 1,870,000 - 

2. ค่าสอบทานงบการเงิน - รายไตรมาส 1,650,000 1,650,000 - 

รวม  3,520,000 3,520,000 - 

ส าหรบัค่าบริการอื่นในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันให้แก่
บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั รวมเป็นจ านวนเงิน 519,441.01 บาท 

นอกจากนีผู้ส้อบบญัชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยในปี 2564 
ไดแ้ก่ (1) บริษัท อาคเนยป์ระกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (2) บริษัท อาคเนยป์ระกันภัย จ ากัด (มหาชน) (3) บริษัท 
ไทยประกันภยั จ ากัด (มหาชน) (4) บริษัท อินทรประกันภยั จ ากัด (มหาชน) (5) บริษัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 
(6) บรษิัท รถดีเด็ด ออโต ้จ ากดั (7) บรษิัท อาคเนยม์นัน่ี จ ากดั (8) บรษิัท อาคเนยม์นัน่ี รีเทล จ ากดั 
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ทั้งนี ้ KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ เสนอข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท  บริษัทย่อย
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หนา้ที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด และเป็นผูส้อบบญัชีที่ท  าการตรวจสอบบรษิัทในกลุ่มอาคเนยม์าเป็นเวลาหลายปี มี
ความรูค้วามเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ โดยมีการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชี และสามารถปฏิบตัิงานภายใตก้รอบเวลาที่ทางบรษิัทก าหนด      

รายละเอียดขอ้มลูประวตัิของผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2564 ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือ
เชิญประชมุฉบบันี ้ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่5 

ผูส้อบบญัชีของบรษิัทและผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อย สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท
จะดแูลใหก้ารจดัท างบการเงินรวมใหส้ามารถด าเนินการไดท้นัตามก าหนดเวลา 

การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

  

วาระที ่8   พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธใ์หม่ 2019 (Covid-19) ส่งผล
ใหก้ารประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมาเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่ง
เป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563  

จึงเห็นควรเสนอใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบตัิงานในปัจจบุนัและรองรบัการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท์ี่มีแนวโนม้จะใชใ้นการประชมุเพิ่มมากขึน้ โดยมีรายละเอียดที่ขอเพิ่มเติม ดงันี ้

ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับเสนอแกไ้ขเพิ่มเติม 

ขอ้ 25. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธาน
กรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) 
วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ
ก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

ขอ้ 25. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ้ึ่ง
ไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อ
รกัษาสิทธิและประโยชนข์องบรษิัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวธีิ
อื่น และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้
ประธานกรรมการ หรือผูซ้ึ่งได้รับมอบหมายอาจก าหนดให้
จดัการประชมุคณะกรรมการผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสก์็ได ้ในกรณี
ที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ
ด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กฎหมายก าหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 25. เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและเป็นไป
ตามสถานการณปั์จจุบัน และเห็นสมควรใหก้รรมการบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียน
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แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค าหรือ
ด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 
เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 136 ก าหนดว่าบรษิัท
จะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ไดต้่อเมื่อหุน้ทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้ับการช าระค่าหุ้นครบถ้วนแลว้ 
บรษิัทจึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่าย ซึ่งปัจจบุนัมีอยู่ทัง้สิน้ 
451,258,698 หุน้ ซึ่งไม่ไดเ้ป็นหุน้สามญัที่ส  ารองไวเ้พื่อรองรบัสิทธิใด ๆ มลูค่าที่ตราไว ้หุน้ละ 10.00 บาท ก่อนท่ีบริษัทจะ
สามารถด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบใุนวาระที่ 10 และ 11  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิ
การลดทุนจดทะเบียน จ านวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียน 12,033,565,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
จ านวน 7,520,978,320 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่าย จ านวน 451,258,698 หุน้ ซึ่งมีมลูค่าที่ตราไวหุ้น้
ละ 10.00 บาท และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนของบริษัท จึงขอแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4 
(ทนุจดทะเบียน) เป็นดงันี ้

 “ขอ้ 4 ทนุจดทะเบียนจ านวน 7,520,978,320 บาท (เจ็ดพนัหา้รอ้ยยี่สิบลา้นเกา้แสนเจ็ดหมื่นแปดพนัสามรอ้ยยี่สิบบาท) 
แบ่งออกเป็น 752,097,832 หุน้ (เจ็ดรอ้ยหา้สิบสองลา้นเกา้หมื่นเจ็ดพนัแปดรอ้ยสามสิบสองหุน้) 
มลูค่าหุน้ละ  10.00 บาท (สิบบาท) 
โดยแยกออกเป็น   
หุน้สามญั 752,097,832 หุน้ (เจ็ดรอ้ยหา้สิบสองลา้นเกา้หมื่นเจ็ดพนัแปดรอ้ยสามสิบสองหุน้) 
หุน้บรุมิสิทธิ -ไม่มี - (-)” 

รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน
บริษัทมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขหนงัสือ
บริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4 (ทุนจดทะเบียน) กับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติม
ถอ้ยค า หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งรายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บริษัทใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมาย อนัจะก่อใหเ้กิดผลตอบแทนใหแ้กผู่ถื้อหุน้ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรบัการขยายธุรกจิของ
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บริษัท โดยเพื่อเพิ่มความสามารถและความคล่องตวัในการจดัหาเงินจากตลาดทุนไดอ้ย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมี
ความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุน คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิ
การเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 4,512,586,980 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิ
จ านวน 7,520,978,320 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 12,033,565,300 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 451,258,698 หุน้ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนของบริษัท จึงขอ
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4 (ทนุจดทะเบียน) เป็นดงันี ้

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 12,033,565,300 บาท (หนึ่งหมื่นสองพนัสามสิบสามลา้นหา้แสนหกหมื่นหา้พนัสาม
รอ้ยบาท) 

แบ่งออกเป็น 1,203,356,530 หุน้ (หนึ่งพันสองร้อยสามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันห้ารอ้ย
สามสิบหุน้) 

มลูค่าหุน้ละ  10.00 บาท (สิบบาท) 
โดยแยกออกเป็น   
หุน้สามญั 1,203,356,530 หุน้ (หนึ่งพันสองร้อยสามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันห้ารอ้ย

สามสิบหุน้) 
หุน้บรุมิสิทธิ -ไม่มี - (-)” 

รวมทัง้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิัท หรือบคุคลที่คณะกรรมการบรษิัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบรษิทั
มอบหมาย มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขหนงัสือบรคิณห์
สนธิของบรษิัทขอ้ 4 (ทนุจดทะเบียน) กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือ
ด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 

451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ หุ้นละ 10 บาท 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 10 ขา้งตน้นัน้ 
การเพิ่มทนุดงักล่าว จะตอ้งมีการจดัสรรใหแ้ก่นกัลงทนุ  

ทั้งนี ้การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุน้
ประจ าปีของบรษิัทครัง้ถดัไป หรือวนัท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งมีการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ลว้แต่วนัใด
จะถึงก่อน 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 จดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษิทัแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 451,258,698 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 10 บาท 
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วิธีที่ 1  จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 225,629,349 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ เพื่อเสนอขายแก่
ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering: RO) 

วิธีที่ 2  จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน  150,419,566 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 20 ของทุนช าระแลว้ เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) 

วิธีที่ 3  จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน  75,209,783 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) 

นอกจากนี ้คณะกรรมการยังเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณามอบหมายให้
คณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ รวมถึงการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธ ขอ้ 4 ดงัต่อไปนี ้

1. พิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได ้อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน
ตาม วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ขา้งตน้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ทุนช าระส่วนท่ีเพิ่มจะไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทุน
ช าระแลว้ หรือ 225,629,349 หุน้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พิ่มทุน แต่หากจดัสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 
ทุนช าระแลว้ส่วนท่ีเพิ่มจะไม่เกินรอ้ยละ 20 ของทุนช าระแลว้ หรือ 150,419,566 หุน้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมี
มติใหเ้พิ่มทนุ 

2. ก าหนดวตัถปุระสงค ์จ านวน วนั และเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และ 3 ดงักล่าว จะตอ้งไม่เป็นการจดัสรร
ให้แก่บุคคลที่เก่ียวโยงกัน (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท า
รายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เก่ียวกับการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั และจะตอ้งไม่เป็นการเสนอขายหุน้ในราคาต ่า (ตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เก่ียวกบัการขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจ ากัด) และในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั จะตอ้งเป็นไปเพื่อรกัษาประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้โดยรวม และตอ้งไม่ต ่ากว่าราคาใด
ราคาหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 

(ก)  ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วนั
ท าการติดต่อกันก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ และอาจก าหนดส่วนลดไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 10 ของราคาดงักล่าว 
หรือ 

(ข)  ราคาที่ก าหนดโดยผ่านกระบวนการท่ีเปิดใหน้ักลงทุนแสดงความประสงคท์ี่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ของบริษัท ณ 
ระดับราคาที่ตอ้งการ (Book Building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบริษัทหลักทรัพย ์(ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตใหบ้รษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออก
ใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั) 

3. เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบั
การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว  
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