วันที่ 12 เมษายน 2565
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2565
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. รายงานประจาปี 2564 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิน้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
3. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่ถกู เสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกาหนดออก
ตามวาระ และคานิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
4. แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า พร้อมข้อมูลกรรมการอิสระ
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
6. เอกสารและหลักฐานที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
7. แผนที่แสดงสถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้
ด้วยคณะกรรมการบริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัท”) มีมติให้กาหนดวันประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2565 (“ประชุมผูถ้ ือหุน้ ”) ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน)
เลขที่ 905/7 ซอยพระราม 3 ที่ 51 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 ตามลาดับเวลา
ดังต่อไปนี ้
เวลา 9.00 น. เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เวลา 10.00 น. เริ่มประชุม
สาหรับการกาหนดระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี 2565 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้
ผูถ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าตัง้ แต่วนั ที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 แต่เมื่อครบ
กาหนดเวลาแล้ว
ปรากฎว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัท
จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติ
คณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งได้ส่งสาเนารายงาน
การประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกาหนดเรียบร้อย
แล้ว รวมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติ
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ : ที่ประชุมต้องลงมติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
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วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และตามข้อบังคับบริษัทที่กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่ านมา ให้แก่ผูถ้ ือ
หุน้ รับทราบในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกปี บริษัทได้จดั ทารายงานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 และนาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินงานและรายงานอื่นๆ ในรอบปี 2564 ที่ผ่าน
มา
การลงมติ : วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2564 และ
รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และตามข้อบังคับบริษัท ที่กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทางบการเงิน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีผูส้ อบบัญชีตรวจสอบงบการเงินนัน้ ให้เสร็จก่อนที่
จะนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบต่องบการเงินประจาปี 2564 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตตามหลักการบัญชีท่รี บั รองโดยทั่วไปแล้ว
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายสาหรับผลประกอบการปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่ มเติม)
และข้อบังคับบริษั ท ที่กาหนดให้ตอ้ งจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุท ธิ
ประจาปี หกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยต้อง
นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เนื่องจากผลการดาเนินงานของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) มีผลขาดทุนสุทธิ สาหรับงวดบัญชี
ปี 2564 ดังนัน้ จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิงดการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฏหมาย
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และข้อบังคับบริษัท ที่กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปั นผลจากผล
การดาเนินงาน โดยต้องนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ที่เหลือหลังจากหัก
เงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มเี หตุจาเป็ นอื่นใด และการจ่ายเงินปั น
ผลนัน้ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนยั สาคัญ
ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปั นผล 3 ปี ตงั้ แต่ปี 2562-2564
รายการ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564
(ปี ทีเ่ สนอ)

กาไร/(ขาดทุน)สุทธิ : ล้านบาท/1
กาไร/(ขาดทุน)สุทธิหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย : ล้าน
บาท
เงินปั นผลจ่าย : ล้านบาท

42.45

(51.78)

(38.36)

40.32

(51.78)

(38.36)

-

-

-/2

อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)/3

0.00%

0.00%

0.00%

หมายเหตุ :
/1 = อ้างอิงข้อมูลกาไร(ขาดทุน) สุทธิ สาหรับปี (งบเฉพาะกิจการ)
/2 = คณะกรรมการบริษัทนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2564
/3 = อัตราจ่ายเงินปันผลคานวณจากเงินปั นผลจ่ายประจาปี หารด้วย กาไรสุทธิหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย
การคานวนนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเสนอที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ให้พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564 เนื่องจากผลประกอบการ
ของบริษัทขาดทุน
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระประจาปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และข้อบังคับบริษัท ที่กาหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม
(1/3) ของจานวนกรรมการทัง้ หมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้
บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการของ
บริษัทตัง้ แต่วนั ที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ปรากฏว่าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว ไม่มีการเสนอรายชื่อ
บุคคลใดเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเข้ามายังบริษัท
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ในปี 2565 มีกรรมการที่ออกตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
รายชือ่
ตาแหน่ง
1. นายเอนก พิเชฐพงศา
ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
2. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน
กรรมการบริษั ท / กรรมการอิ สระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 แต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ครบกาหนดออกตามวาระ คือ 1) นายเอนก พิเชฐพงศา และ 2) นายสัญชัย
เนื่องสิทธิ์ และ 3) นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และตาแหน่งอื่นตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยผ่านขบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน และกรรมการ
บริษัทแล้ว ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มี
ลัก ษณะต้องห้า มแต่ งตั้งให้เป็ น กรรมการบริษั ท ตามหลัก เกณฑ์ข องสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ และหน่วยงานกากับที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ กรรมการบริษัทราย นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน จะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
เกินกว่า 9 ปี หากได้รบั การแต่งตัง้ ในครัง้ นี ้ (ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทมาตัง้ แต่วนั ที่ 18
ตุลาคม 2550) แต่คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสีย) เห็นว่าท่ านได้ปฏิบัติหน้าเป็ นไปตามาตรา 89/7 ของ
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มีคุณสมบัติของกรรมการอิระครบถ้วนตัง้ แต่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ไม่
เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับทางบริษัท และตัดสินใจในวาระต่างๆ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ มาโดย
ตลอด นอกจากนี ้ การรักษากรรมการอิสระที่มีความรูค้ วามสามารถไว้กับบริษัท จะส่งผลให้บริษัทได้รบั ประโยชน์และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่
สาหรับกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวยังคงมี
คุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง
นอกจากนี ้ กรรมการแต่ละท่านที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย สามารถปฎิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และในการปฎิบตั ิหน้าที่ของกรรมการตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง สามารถปฎิบตั ิงานในตาแหน่งกรรมการได้
เป็ นอย่างดี รายละเอียดของบุคคลที่ถกู เสนอชื่อเพื่อเลือกเป็ นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
3
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด โดยพิจารณาแต่งตัง้ เป็ น
รายบุคคล
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุ มัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาปี 2565 ในรู ปแบบ
เบีย้ ประชุมและอนุมตั หิ ลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจาปี 2565
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ที่กาหนดว่าห้ามมิ ให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท ทั้งนี ้
ข้อบังคับบริษัท กาหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลง
มติอนุมตั ิ โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ
หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รบั เบีย้
เลีย้ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2565 ได้มีมติเห็นชอบให้กาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
สาหรับปี 2565 และหลักการการจ่ ายเงิ นโบนัสกรรมการประจาปี 2565 ตามความเห็ นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ดังนี ้
ค่าเบีย้ ประชุม
(บาท / คน / ครั้ง)

ประธาน
กรรมการ

2564
กรรมการที่ กรรมการที่
เป็ นผู้บริหาร ไม่ได้เป็ น
ผู้บริหาร

2565 (ปี ทีเ่ สนอ)
ประธาน กรรมการที่ กรรมการที่
กรรมการ เป็ นผู้บริหาร ไม่ได้เป็ น
ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
25,000
20,000
20,000
25,000
20,000
20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
25,000
25,000
หลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจาปี 2565 มีหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมื่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัท (งบการเงินรวม) มีกาไรสุทธิ
2. จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกาไรสุทธิ ทัง้ นีส้ งู สุดในจานวนไม่เกิน 3,000,000 บาท (ซึ่งเป็ นอัตราเดียวกับปี 2564)
โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็ นผูจ้ ดั สรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประจาปี 2565 ในรูปแบบเบีย้ ประชุมและอนุมตั ิหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจาปี 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ (ซึ่งเป็ นอัตราเดียวกับปี 2564)
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุม
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 และการกาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และข้อบังคับบริษัท ที่กาหนดให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณา แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของ
บริษัททุกปี โดยในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบคนเดิมได้ไม่เกิน 7 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน
ในปี 2564 ที่ ผ่ า นมา บริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยมี บริษั ท เอเอ็ น เอส ออดิ ท จ ากัด ท าหน้า ที่ เป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ของบริษั ท ซึ่งไม่ มี
ความสัมพันธ์ และไม่มี ส่วนได้เ สียกับบริษั ทและบริษัท ย่อย รวมทั้งผู้บริห ารและผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้เกี่ ย วข้องกับ บุคคล
ดังกล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และการทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบของบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งได้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี โดยมีความเห็นต่อการปฏิบัติงานของผูส้ อบ
บัญชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี และมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่เป็ นที่ยอมรับ อีกทัง้ มีความเข้าใจในธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีปี 2565 ของบริษัท เป็ นไปอย่ างรวดเร็ว คล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมัติการ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ชื่อและสานักงานสอบบัญชี: เห็นควรอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด คนใดคนหนึง่ ตามรายชื่อ
ต่อไปนี ้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2565
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จานวนปี ทีเ่ ป็ นสอบบัญชีให้บริษัท และบริษัท
รายชื่อผู้สอบบัญชี
เลขที่
ย่อยในรอบ 7 ปี ทีผ่ ่านมา
นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ
9575
3 ปี : งวดบัญชีปี 2562-2564 และ / หรือ
นายเสถียร วงศ์สนันท์
3495
2 ปี : งวดบัญชีปี 2560-2561 และ / หรือ
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
3500
0 ปี
และ / หรือ
นายวิชยั รุจิตานนท์
4054
0 ปี
และ / หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
5946
2 ปี : งวดบัญชีปี 2558-2559
ทัง้ นี ้ ในกรณีผสู้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฎิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีอื่นของสานักงาน
ที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
2. ค่าตอบแทนประจาปี 2565 จานวนเงิน 2,200,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2563

ปี 2564

ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)

1,150,000

1,500,000

ปี 2565 (ปี ที่
เสนอ)
1,250,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)

1,310,000

800,000

950,000

+18.75%

รวมทัง้ สิน้ (บาท)

2,460,000

2,300,000

2,200,000

- 4.35%

เปลีย่ นแปลง (+/-)
-16.66%

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื่ออนุมัติการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส
ออดิท จากัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญ ชีตามรายชื่อที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมา เป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริษัทสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2565 และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2565 เท่ากับ 1,250,000บาท (ลดลง 250,000 บาทจากปี ท่ีผ่านมา)
โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกจานวน 950,000 บาท (เพิ่มขึน้ 150,000บาทจากปี ท่ผี ่านมา)
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรว่าให้มีวาระอื่นๆ นีไ้ ว้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ เพื่อให้ผูถ้ ือ
หุน้ ได้ซกั ถามหารือ และ/หรือ ให้ขอ้ เสนอแนะนาต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ ายจัดการของบริษัท อย่างไรก็ดี ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กาหนดไว้ว่าผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน
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3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนีเ้ พื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจาก
ที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดในการประชุมครัง้ นี ้
การลงมติ : วาระนีไ้ ม่มีการลงมติใดๆ ยกเว้นเป็ นวาระที่ถูกเสนอขึน้ มาโดยผูถ้ ือหุน้ ที่จะต้องมีการลงมติ ก็ให้ดาเนินการตามที่
กฎหมายกาหนดสาหรับแต่ละวาระนัน้ ๆ ต่อไป
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัทฯมีความตระหนักและห่วงใยต่อ
สุข ภาพและความปลอดภัย ของท่ า นผู้ถื อ หุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และที ม งานที่ เกี่ ยวข้อ งทุ ก ท่ าน รวมทั้งเป็ น การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทจึงได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ก ารเตรียมจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เป็ นไปอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัยต่อสุขอนามัย บริษัทจึงจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หรือมาตรการอื่นที่ราชการกาหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด
ดังนั้น บริษัทจึงจัดทามาตราการและแนวทางปฎิบัติสาหรับผูเ้ ข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 ซึ่งได้แนบมา
พร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อเป็ นข้อมูลให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบถึงแนวทางการปฎิบตั ิตนในวันประชุมฯ และได้จดั เตรียมอากรแสตมป์
สาหรับปิ ดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออานวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายเอนก พิเชฐพงศา
ประธานกรรมการ
เลขานุการบริษัท
โทร 0-2683-4900 ต่อ 410
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