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วนัท่ี 25 มีนาคม 2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2562  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  
  (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2561 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 
 3. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการที่เสนอเลือกตัง้แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ และค า

นิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 4. แบบหนงัสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมข้อมูลกรรมการ

อิสระ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเลอืกกรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  
 5. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะสว่นที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 6.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การ

ลงทะเบียน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้ก าหนดวนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2562 ในวนัที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องริเวอร์ 1 ชัน้ 3  ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซิตี ้
ตัง้อยู่ เลขท่ี 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพ่ือพิจารณาตามล าดบัเวลา
เวลาดงัตอ่ไปนี ้ 

เวลา 9.00 น. เร่ิมลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
เวลา 10.00 น. เร่ิมประชมุ 

 ส าหรับการก าหนดระเบยีบวาระการประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2562 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุลว่งหน้าตัง้แตว่นัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 แตเ่มื่อ
ครบก าหนดเวลาแล้ว ปรากฎวา่ไมม่ีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายงับริษัท จงึขอแจ้งระเบียบวาระการประชมุตามมติ
คณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งได้ส่งส าเนา
รายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมาย
ก าหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
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ความเห็นคณะกรรมการ :  การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติ
รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 
การลงมติ : ท่ีประชุมต้องลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561  
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
และตามข้อบงัคบับริษัทท่ีก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา ให้แก่ผู้
ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นทุกปี  บริษัทได้จัดท ารายงานเก่ียวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และ
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 21 กมุภาพนัธ์ 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานและรายงานอื่นๆ ในรอบปี 2561 ที่
ผา่นมา   
 
การลงมติ : วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 3    พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
และตามข้อบงัคับบริษัท ที่ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบัญชีเสนอต่อที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบการเงินนัน้ให้เสร็จก่ อนที่จะ
น าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น 
 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบตอ่งบการเงินประจ าปี 2561 ซึง่ผา่นการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุและก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตตามหลกัการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไปแล้ว 
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การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
 
วาระที่ 4    พิจารณาและอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลประกอบการปี 2561 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
และข้อบงัคบับริษัท ที่ก าหนดให้ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
โดยต้องน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการมีมติเห็นว่าที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปี 2561 ของงบเฉพาะกิจการ ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 2,367,410.69 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของ
ก าไรสทุธิ สง่ผลให้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีก าไรสะสมจดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมายเท่ากบั 10,512,689.47 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.81 ของทนุจดทะเบียน 
 
การลงมติ :วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
 
วาระที่ 5   พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561  
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
และข้อบงัคบับริษัท ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด าเนินงาน โดยต้องน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
 

บริษัทฯ มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลในแตล่ะปี ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ(งบเฉพาะกิจการ)ที่เหลอื
หลงัจากหกัเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทและตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้อง
ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทฯอยา่งมีนยัส าคญั  
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ตารางเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผล 3 ปีตัง้แตปี่ 2559-2561 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
(ปีที่เสนอ) 

ก าไรสทุธิ (ล้านบาท)/1 22.77 38.87 47.34 
ก าไรสทุธิหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 21.63 36.93 44.98 
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) - 19.15 31.96/2 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)/3 n.a. 51.35% 71.05% 

หมายเหต ุ:    
          /1 = ก าไรสทุธิส าหรับปี (งบเฉพาะกิจการ) 

/2 = คณะกรรมการบริษัทน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 

/3 = อตัราจ่ายเงินปันผลค านวณจากเงินปันผลจ่าย หารด้วย ก าไรสทุธิหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย เพื่อ
ประโยชน์ในการเปรียบเทียบกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีก าไรสทุธิประจ าปี 2561 
จ านวน 47,348,213.77 บาท คิดเป็นก าไรตอ่หุ้น 0.02 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจดัสรรจ่ายเป็นเงิน
ปันผลประจ าปี 2561 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงินเท่ากับ 31,957,592.90 บาท โดยจ่ายจากก าไร
สะสมและก าไรสุทธิ อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 71.05 ของก าไรสุทธิหลงัจากหักส ารองตามกฎหมาย ซึ่ง
สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทท่ีก าหนดไว้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 
 
บริษัทจะท าการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการรับ
เงินปันผลวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 28 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมติการจ่ายปันผลดงักลา่ว 
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่กลา่วมาแล้วข้างต้น ทัง้นี ้การให้สิทธิดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอน
จนกวา่จะได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้
 
การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
 
วาระที่ 6  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
และข้อบงัคบับริษัท ที่ก าหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งใน
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สาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมอ่ีก
วาระก็ได้  
 
บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่เห็นวา่เหมาะสม เพื่อรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการ
ของบริษัทตัง้แต่วนัที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 แต่ปรากฏวา่เมื่อครบก าหนดเวลาแล้ว ไม่มีการเสนอ
รายช่ือกรรมการเข้ามายงับริษัท  
 
ในปี 2562 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
 

รายช่ือ ต าแหนง่ 
1. นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ รองประธานกรรมการ 

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3.นายมาร์ค เดวิด เรมมีจนั กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวทัง้ 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
และต าแหน่งอื่นต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา ทัง้นี ้ได้พิจารณาจาก
คณุสมบติั ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของบคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิเหมาะสม  และ
ครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท ตาม
หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และทางการท่ีเก่ียวข้อง  
 
ส าหรับกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระ คณะกรรมการได้พิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระที่จะสามารถให้
ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ถึงแม้จะด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบมาเกิน 9 ปีแล้ว 
แตท่า่นมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบันิยามกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท 
 
นอกจากนี ้กรรมการแตล่ะทา่นได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย ซึง่สามารถปฎิบตัิหน้าที่ดงักลา่วได้
อย่างมีประสทิธิภาพ และในการปฎิบตัิหน้าที่ของกรรมการท่านเดิมตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง สามารถปฎิบตัิงานใน
ต าแหน่งกรรมการได้เป็นอยา่งดี  บคุคลข้างต้นจึงมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนัน้จึงได้เสนอช่ือให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง 
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รายละเอียดของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาะ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3 
 
การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  โดยพิจารณา
แตง่ตัง้เป็นรายบคุคล 
 
วาระที่ 7    พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562  

ในรูปแบบเบีย้ประชุมและอนุมัติหลักการจ่ายเงนิโบนัสกรรมการประจ าปี 2562 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ท่ีก าหนดว่า
ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบับริษัท ทัง้นี ้ข้อบงัคบั
บริษัท ก าหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ
อนมุตัิ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ 
หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ
เบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบบริษัท 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 และหลกัการ
การจ่ายเงินโบนสักรรมการประจ าปี 2562 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงันี ้
 

 
คา่เบีย้ประชมุ 

(บาท / คน / ครัง้) 

2561 2562 (ปีที่เสนอ) 
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการท่ี
เป็นผู้บริหาร 

กรรมการท่ี
ไมไ่ด้เป็น
ผู้บริหาร 

ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ
ที่เป็น
ผู้บริหาร 

กรรมการท่ี
ไมไ่ด้เป็น
ผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 25,000 20,000 20,000 25,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 25,000 - - 25,000 - - 
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

- - - - - - 

 
หลกัการจ่ายเงินโบนสักรรมการประจ าปี 2562 มีหลกัเกณฑ์ดงันี ้

1. จะพิจารณาจ่ายโบนสักรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีก าไร 
2. จ่ายในอตัราไม่เกิน 5% ของก าไรสทุธิ ทัง้นีส้งูสดุในจ านวนไม่เกิน 3,000,000 บาท (ซึ่งเป็นอตัรา

เดียวกบัปี 2561) โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จดัสรรโบนสัดงักลา่วให้กรรมการแตล่ะทา่น  
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  : เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประจ าปี 2562 ในรูปแบบเบีย้ประชมุและอนมุตัิหลกัการจ่ายเงินโบนสักรรมการประจ าปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอมา 
 
การลงมติ : วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุ 
 
วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และการก าหนดค่าตอบแทนในการ

สอบบัญชี 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
และข้อบงัคบับริษัท ที่ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี
ของบริษัททกุปี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบคนเดิมได้ไมเ่กิน 7 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 
  
ในปีที่แล้ว บริษัทและบริษัทย่อยมี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ซึ่งไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีสว่นได้เสียกับบริษัทและ
บริษัทย่อย รวมทัง้ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วตาม 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปี เห็นว่าการปฏิบตัิงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 
จ ากดั อยูใ่นเกณฑ์ดี และมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานท่ีเป็นท่ียอมรับ อีกทัง้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยเป็น
อย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีปี 2562 ของบริษัท เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. ช่ือและส านกังานสอบบญัชี: เห็นควรเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั คนใดคนหนึง่ตามรายช่ือ
ตอ่ไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 
1. นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3495  

จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัทและบริษัทยอ่ย 2 ปี และ/ หรือ 
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3500  

จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัทและบริษัทยอ่ย - ปี และ/ หรือ 
3. นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4054  

จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัทและบริษัทยอ่ย - ปี และ/ หรือ 
4. นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5946  

จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัทและบริษัทยอ่ย - ปี และ/ หรือ 
5. นายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9445  
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จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัทและบริษัทยอ่ย - ปี และ/ หรือ 
6. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9575 

จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัทและบริษัทยอ่ย - ปี 
 
ทัง้นี ้ในกรณีผู้สอบบัญชีดงักล่าวไม่สามารถปฎิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีอื่นของ
ส านกังานท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้  
 
2. คา่ตอบแทนประจ าปี 2562 จ านวนเงิน 2,340,000 บาท ตามรายละเอียดดงันี ้

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (ปีที่เสนอ) เปลีย่นแปลง (+/-) 
คา่สอบบญัชีของบริษัท (บาท) 990,000 1,100,000 1,110,000 +0.91% 
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย (บาท) 510,000 1,050,000 1,230,000 +17.14% 
คา่บริการอื่น (บาท) - - - - 
รวมทัง้สิน้ (บาท) 1,500,000 2,150,000 2,340,000 +8.84% 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี และเห็นชอบให้ก าหนดค่าตอบแทนค่าสอบบญัชีส าหรับปี 
2562 ทัง้สิน้ไม่เกิน 2,340,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.84 เนื่องจากการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย ท าให้
ปริมาณงานและความรับผิดชอบในการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีเพิ่มขึน้ 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามมติที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้
ความเห็นชอบ แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด  ซึ่งประกอบด้วยผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอมา เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน
ประจ าปี 2562 เท่ากับ 1,110,000 บาท (เพิ่มขึน้ 10,000 บาทจากปีที่ผ่านมา) โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 
จ านวน 1,230,000 บาท (เพิ่มขึน้ 180,000 บาทจากปีที่ผา่นมา) 
  
การลงมติ : วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรวา่ให้มีวาระอื่นๆ นีไ้ว้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นได้ซกัถามหารือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะน าต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจดัการของบริษัท อยา่งไรก็
ดี ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไขเพิ่มเติม 2544) ก าหนดไว้วา่ผู้ ถือหุ้นซึง่มี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนด
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ไว้ในหนงัสอืเชิญนดัประชมุอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจวุาระนีเ้พื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซึง่ประสงค์จะให้
มีการพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดในการประชมุครัง้นี ้

 

การลงมติ : วาระนีไ้มม่ีการลงมติใดๆ 

 
 

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นหรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ 
แบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้) (สิ่งที่สง่มาด้วย 4) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนเซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง 
ตามหลกัฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น (สิง่ที่สง่มาด้วย 6) และให้ผู้ รับมอบฉนัทะน ามาในวนัประชมุ หรือสง่มาที่
เลขานกุารบริษัท ภายในวนัพธุที่ 17 เมษายน 2562 

 
ทัง้นี ้เพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทใคร่ขอให้ทา่นผู้

ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ น าหลกัฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนั
ประชมุด้วย ทัง้นี ้บริษัทได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดหนงัสอืมอบฉนัทะเพื่ออ านวยความสะดวกแกท่า่น ณ บริเวณจดุ
ลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ 
ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. เป็นต้นไป 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

ขอแสดงความนบัถือ 
  
 

นายเอนก พิเชฐพงศา 
ประธานกรรมการ 

 
เลขานกุารบริษัท    
โทร 0-2683-4900 ตอ่ 408 
 


