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    บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 329 หมู4ที่ 10 ถนนรถรางสายเก4า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

_______________________________________________________________________ 

       วันที่ 21 มีนาคม 2565 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู#ถือหุ#น ประจำปT 2565 

เรียน   ผู#ถือหุ#นของ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู#ถือหุ#น ประจำปT 2564 เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2564 

 2  สำเนางบการเงินสำหรับปTบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 3  แบบรายงาน One Report 56-1 

 4  แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 

 5  รายนามและประวัติของกรรมการที่พ#นจากตำแหน4งตามวาระ และได#รับการเสนอช่ือให#ได#รับการ

เลือกตั้งเปfนกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 6  ข#อมูลเก่ียวกับประวัติ และประสบการณiทำงานของผู#สอบบัญชีของบริษัท 

 7  ข#อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู#ถือหุ#น 

 8  คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ต#องแสดง และ/หรือ ส4งมอบ

ให#แก4บริษัท และวิธีการเข#าร4วมประชุมสามัญผู#ถือหุ#น ผ4านส่ืออิเล็กทรอนิกสi 

 9  ข#อบังคับของบริษัทในส4วนที่เก่ียวข#องกับการประชุมผู#ถือหุ#น 

 10  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได#กำหนดให#มีการจัดประชุมสามัญผู#ถือหุ#น ประจำปT 2565 ในวัน

ศุกรiที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น. ผ4านส่ืออิเล็กทรอนิกสi (E-AGM) ตามพระราชกำหนด

ว4าด#วยการประชุมผ4านสื่ออิเล็กทรอนิกสi พ.ศ. 2563 โดยถ4ายทอด ณ ห#องประชุมของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 329 หมู4 10 ถนนรถรางสายเก4า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ

ดังต4อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูDถือหุDน ประจำปG 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 

2564 

  ขDอเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่บริษัทได#มีการจัดการประชุมสามัญผู#ถือหุ#น ประจำปT 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือ

วันที่ 9 เมษายน 2564 และได#จัดทำรายงานการประชุมดังกล4าว โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสำเนารายงานการประชุมสามัญ

ผู#ถือหุ#น ประจำปT 2564 (เอกสารแนบ 1) ซ่ึงได#จัดส4งให#ผู#ถือหุ#นทุกท4านพร#อมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี 

  ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล#วเห็นว4ารายงานการประชุมสามัญผู#ถือหุ#น 

ประจำปT 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 9 เมษายน 2564 ได#มีการบันทึกรายงานการประชุมไว#ถูกต#องและครบถ#วนตามมติที่ประชุม 

จึงเห็นสมควรเสนอให#ที่ประชุมผู#ถือหุ#นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล4าว 
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  คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระน้ีจะต#องได#รับการรับรองด#วยคะแนนเสียงข#างมากของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู#ถือหุ#นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปG 2564 

  ขDอเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให#เปfนไปตามข#อบังคับของบริษัท ข#อ 39 ซ่ึงกำหนดให#ที่ประชุมสามัญผู#ถือหุ#น

พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปTที่ผ4านมา ทั้งน้ี บริษัทได#สรุปผลการ

ดำเนินงานที่ผ4านมาและการเปล่ียนแปลงที่สำคัญซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปT 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามรายงาน 56-1 One 

Report 2564 (เอกสารแนบ 3) ซ่ึงสามารถดาวนiโหลดผ4านรหัสคิวอารiโค#ด (QR Code) และได#เผยแพร4ทางเว็บไซตiของบริษัท 

www.siamrajathanee.com   ตั้งแต4วันที่ 24 มีนาคม 2565  

  ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล#วเห็นสมควรเสนอให#ที่ประชุมผู#ถือหุ#น

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปT 2564 

  คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระน้ีเปfนวาระเพื่อทราบ จึงไม4มีการลงมติจากผู#ถือหุ#น 

วาระท่ี 3 พิจารณารับทราบแผนยุทธศาสตรZการดำเนินงานของบริษัท 

  ขDอเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทเห็นควรนำเสนอแผนยุทธศาสตรiสำหรับการดำเนินงานของบริษัท ให#แก4ผู#

ถือหุ#นรับทราบ เพื่อให#ผู#ถือหุ#นเข#าใจและรับทราบถึงแนวทางในการดำเนินกิจการ และการพัฒนาของบริษัท  

  ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล#วเห็นสมควรเสนอให#ที่ประชุมผู#ถือหุ#น

รับทราบแผนยุทธศาสตรiการดำเนินงานของบริษัท 

  คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระน้ีเปfนวาระเพื่อทราบ จึงไม4มีการลงมติจากผู#ถือหุ#น 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปGส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

  ขDอเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให#เปfนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการ

แก#ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) มาตรา 112 และข#อบังคับของบริษัทข#อ 39 และข#อ 51 ซ่ึงกำหนดว4า ในการประชุม

สามัญประจำปTทุกครั้ง ให#บริษัทจัดทำแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของปTบัญชีของบริษัท 

เพื่อให#ที่ประชุมผู#ถือหุ#นพิจารณาอนุมัติ ทั้งน้ี รายละเอียดปรากฎอยู4ในงบการเงินสำหรับปTส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(เอกสารแนบ 2) ซ่ึงได#ผ4านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได#รับการตรวจสอบโดยผู#สอบบัญชีรับอนุญาต และ

ได#รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล#ว โดยได#จัดส4งให#ผู#ถือหุ#นทุกท4านพร#อมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี  

ขDอมูลสาระสำคัญในงบการเงิน          

                                  หน]วย : ลDานบาท 

 ปG 2564 ปG 2563 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

สินทรัพยZรวม 1,539.70 1,534.65 5.05 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล#วเห็นสมควรเสนอให#ที่ประชุมผู#ถือหุ#น

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ งบชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  สำหรับปTส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ซ่ึงได#ผ4าน

การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ได#ร ับการตรวจสอบโดยผู #สอบบัญชีร ับอนุญาต และได#ร ับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทแล#ว 

  คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระน้ีจะต#องได#รับการอนุมัติด#วยคะแนนเสียงข#างมากของผู#ถือหุ#นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปG 2564  เปbนเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการ

จ]ายปdนผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปG 2564 และรับทราบการจ]ายปdนผลระหว]างกาล 

ขDอเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให#เปfนไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 115 และข#อบังคับของบริษัทข#อ 

39 และข#อ 48 ซ่ึงกำหนดให#การจัดสรรป�นผลต#องได#รับอนุมัติจากที่ประชุมผู#ถือหุ#น โดยบริษัทมีนโยบายในการจ4ายเงินป�นผล

ให#แก4ผู#ถือหุ#นในอัตราไม4ต่ำกว4าร#อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได#นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายในแต4ละปT โดย

บริษัทจะพิจารณาการจ4ายเงินป�นผลโดยคำนึงถึงป�จจัยต4าง ๆ เพื่อก4อให#เกิดประโยชนiสูงสุดแก4ผู#ถือหุ#นเปfนหลัก และการจ4าย

ป�นผลน้ัน จะต#องไม4มีผลกระทบต4อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย4างมีนัยสำคัญ ทั้งน้ี การจ4ายเงินป�นผลดังกล4าวอาจมี

การเปล่ียนแปลงได# ขึ้นอยู4กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล4อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเปfนและความ

เหมาะสมอื่นใดในอนาคตและป�จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข#องในการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของ

คณะกรรมการบริษัท 

สำหรับการจ4ายป�นผลจากผลการดำเนินงานประจำปT 2564 บรษัิทจะจ4ายป�นผลโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. จ4ายป�นผลเปfนหุ#นสามัญของบริษัทจำนวนไม4เกิน  74,399,994 หุ#น  มูลค4าหุ#นที่ตราไว#หุ#นละ 

1.00 บาท ให#แก4ผู#ถือหุ#นของบริษัทในอัตรา 5 หุ#นเดิม ต4อ  1 หุ#นป�นผล  คิดคำนวณเปfนเงินป�น

ผลจ4ายเท4ากับ 0.2000 บาท ต4อหุ#น รวมเปfนมูลค4าเงินป�นผลประมาณ  74,399,994 บาท 

ทั้งน้ี  ในกรณีที่ผู#ถือหุ#นรายใดมีเศษหุ#นที่ไม4สามารถจัดสรรหุ#นป�นผลได# ให#จ4ายป�นผลเปfนเงินสด

แทนการจ4ายหุ#นป�นผลในอัตราหุ#นละ 0.2000 บาท 

หน้ีสินรวม 587.82 665.47 (77.65) 

ส]วนของผูDถือหุDน 951.88 869.18 82.7 

รายไดDรวม 2,112.39 2,067.26 45.13 

กำไรสุทธิ 168.26 139.55 28.71 

กำไรต]อหุDนข้ันพื้นฐาน(บาท/หุDน) 0.45 0.48 (0.03) 
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2. จ4ายป�นผลบางส4วนเปfนเงินสดในอัตรา 0.022222222162 บาทต4อหุ#น หรือคิดเปfนมูลค4าเงินป�น

ผลประมาณ 8,266,666 บาท 

โดยเงินป�นผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ4าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว# โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่

จ4ายสำหรับป�นผลที่จ4ายทั้งหมดจากป�นผลในส4วนที่เปfนเงินสด ในการนี้ บริษัทกำหนดให#วันที่ 21 เมษายน 2565 เปfนวัน

กำหนดรายชื่อผู#ถือหุ#นที่มีสิทธิได#รับเงินป�นผล โดยบริษัทจะจ4ายป�นผลดังกล4าวทั ้งที่เปfนเงินสดและหุ#นสามัญในวันที่ 6 

พฤษภาคม 2565 

ทั้งน้ี  สำหรับทุนสำรองตามกฎหมาย ในป�จจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเปfนร#อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามจำนวนที่กำหนดในมาตรา 116 แห4ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข#อบังคับของบริษัท ข#อ 49 

แล#ว บริษัทจึงไม4จำต#องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปT 2564 เพื่อเปfนทุนสำรองตามกฎหมายอีก 

ทั้งน้ี ในปT 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได#มีมติอนุมัติจ4ายป�นผลระหว4างกาลไปแล#ว จำนวน 1 ครั้ง 

คือ การจ4ายเงินป�นผลระหว4างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปT 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

4/2564 เมื ่อวันที ่ 11 สิงหาคม 2564 โดยได#มีมติโดยจ4ายป�นผลเปfนเงินสดในอัตราหุ #นละ 0.20 บาท เปfนจำนวนเงิน 

74,399,994.20 บาท และได#ดำเนินการจ4ายป�นผลระหว4างกาลน้ีให#กับผู#ถือหุ#นไปแล#วเม่ือวันที่ 10 กันยายน 2564  

ดังน้ัน เม่ือนำเงินป�นผลที่จะจ4ายในครั้งน้ี มารวมกับการจ4ายป�นผลระหว4างกาล  จะเปfนการจ4ายเงินป�นผล

สำหรับผลการดำเนินงานปT 2564 เปfนจำนวนรวมทั้งส้ิน 157,066,654.20 บาท หรือคิดเปfนร#อยละ 93.35 ของกำไรสุทธิของ

งบการเงินของบริษัทในปT 2564  (ตามเอกสารแนบ 4)  

ขDอมูลเปรียบเทียบอัตราการจ]ายเงินปdนผลท่ีเปbนเงินสดและหุDนปdนผลในปGท่ีผ]านมา 

รายการ ปG 2564 ปG  2563 

 (สำหรับปT) (ระหว4างกาล) (สำหรับปT) (ระหว4างกาล) 

กำไรสุทธิ (บาท) 168,263,848 139,554,459 

อัตราการจ4ายหุ#นป�นผล (จำนวนหุ#นเดิม : 

หุ#นป�นผล) 

(5:1) จ4ายเปfนเงินสด

ป�นผล 

(5:1) จ4ายเปfนเงินสด

ป�นผล 

มูลค4าหุ#นป�นผลต4อหุ#น  0.2000 - 0.2000 - 

มูลค4าเงินสดป�นผลต4อหุ#น (หน4วย:บาท/หุ#น) 0.022222222162 0.20 0.02222222222 0.16 

รวมมูลค4าการจ4ายป�นผล (หน4วย:บาท/หุ#น) 0.222222222162 0.20 0.22222222222 0.16 

รวมเปfนเงินป�นผลจ4ายทั้งส้ิน (บาท) 82,666,660 74,399,994.20 68,888,890 49,600,000 

อัตราการจ4ายเงินป�นผลเทียบกับกำไรสุทธิ 49.13% 44.22% 49.36% 35.54% 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล#วเห็นสมควรเสนอให#ที่ประชุมผู#ถือหุ#น

พิจารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปT 2564 เปfนเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ4ายป�นผลสำหรับผลการ
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ดำเนินงานประจำปT 2564 ซ่ึงเปfนไปตามนโยบายการจ4ายเงินป�นผลของบริษัท การงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปT 2564 เปfน

เงินทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ4ายป�นผลระหว4างกาล ตามรายละเอียดข#างต#น  

  คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระน้ีจะต#องได#รับการอนุมัติด#วยคะแนนเสียงข#างมากของผู#ถือหุ#น ซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 29 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 

372,000,000 บาท เปbน 371,999,971 บาท  โดยการตัดหุ Dนสามัญจดทะเบียนที่ยังไม]ไดDจำหน]าย

จำนวน 29 หุDน มูลค]าท่ีตราไวDหุDนละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแกDไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหZ

สนธขิDอ 4 เพื่อใหDสอดคลDองกับการลดทุนของบริษัท 

ขDอเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให#เปfนไปตาม พ.ร.บ.มหาชน  พ.ศ. 2535 มาตรา 136  กำหนดว4า บริษัท

มหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว#แล#วได#โดยการออกหุ#นใหม4เพิ่มขึ้น และจะกระทำได#เมื่อหุ#นทั้งหมดได#

ออกจำหน4ายและได#รับชำระเงินค4าหุ#นครบถ#วนแล#ว เว#นแต4หุ#นที่เหลือนั้นเปfนหุ#นที่ออกไว#เพื่อรองรับหุ#นกู#แปลงสภาพ หรือ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ#น ด#วยเหตุผลดังกล4าวข#างต#น จึงเสนอให#ที่ประชุมผู#ถือหุ#นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัท จำนวน 29 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 372,000,000 บาท เปfนจำนวน 371,999,971 บาท โดย

การตัดหุ#นจดทะเบียนที่ยังไม4ได#ออกจำหน4ายของบริษัท จำนวน 29 หุ#น มูลค4าที่ตราไว#หุ#นละ 1 บาท รวมทั้งแก#ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณหiสนธิของบริษัท ข#อ 4. เพือ่ให#สอดคล#องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังน้ี    

“ข#อ 4. ทุนจดทะเบียน

จำนวน 

: 371,999,971 บาท (สามร#อยเจ็ดสิบเอ็ดล#านเก#าแสนเก#าหม่ืน

เก#าพันเก#าร#อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท) 

 แบ4งออกเปfน : 371,999,971 หุ#น (สามร#อยเจ็ดสิบเอ็ดล#านเก#าแสนเก#าหม่ืน

เก#าพันเก#าร#อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ#น) 

 มูลค4าที่ตราไว#หุ#นละ : 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 

 แบ4งออกเปfน :   

 

 

หุ#นสามัญ : 371,999,971 หุ#น (สามร#อยเจ็ดสิบเอ็ดล#านเก#าแสนเก#าหม่ืน

เก#าพันเก#าร#อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ#น) 

 หุ#นบุริมสิทธิ  : -ไม4มี- - 

   

ทั ้งนี ้ ที ่ประชุมคณะกรรมการบร ิษัทขอเสนอให#ที ่ประชุมผู #ถ ือหุ #นพิจารณาอนุมัต ิมอบอำนาจให# 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ#าหน#าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได#รับ

การแต4งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ#าหน#าที่บริหารมีอำนาจในการจด

ทะเบียนลดทุนและแก#ไขหนังสือบริคณหiสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค#า กระทรวงพาณิชยi รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต4าง ๆ ที่

จำเปfนเพื่อให#เปfนไปตามคำส่ังของนายทะเบียน เพื่อให#การดำเนินการจดทะเบียนดังกล4าวเสร็จสมบูรณi 
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ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล#วเห็นสมควรเสนอให#ที่ประชุมผู#ถือหุ#น

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท แก#ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหiสนธิของบริษัท ข#อ 4. เพื่อให#สอดคล#องกับการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล4าว รวมทั้งการมอบอำนาจให#คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร  และ/

หรือ ประธานเจ#าหน#าที่บริหาร  และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซ่ึงได#รับการแต4งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ คณะกรรมการ

บริหาร และ/หรือ ประธานเจ#าหน#าที่บริหาร ดำเนินการต4าง ๆ ข#างต#นทุกประการ 

  คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:  วาระน้ีจะต#องได#รับการอนุมัติด#วยคะแนนเสียงไม4น#อยกว4าสามในส่ี (3/4) ของ

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู#ถือหุ#นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 74,399,994 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จำนวน 371,999,971 บาท เปbนทุนจดทะเบียนใหม] 446,399,965 บาท โดยการออกหุDนสามัญเพิ่ม

ทุนจำนวนไม]เกิน 74,399,994  หุDน  มูลค]าท่ีตราไวD 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ]ายปdนผลเปbนหุDนสามัญ

ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแกDไขเพิ ่มเติมหนังสือบริคณหZสนธิของบริษัท ขDอ 4. เพื ่อใหD

สอดคลDองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  

ขDอเท็จจริงและเหตุผล: สืบเน่ืองมาจากบริษัทมีความประสงคiจะจ4ายป�นผลโดยออกหุ#นสามัญใหม4ให#แก4ผู#

ถือหุ#น จำนวนไม4เกิน 74,399,994 หุ#น ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 5 บริษัทจำเปfนต#องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษัิท

จำนวน 74,399,994 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 371,999,971 บาท เปfนทุนจดทะเบียนใหม4 446,399,965 บาท โดย

การออกหุ#นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม4เกิน 74,399,994 หุ#น มูลค4าที่ตราไว#หุ#นละ 1.00 บาทเพื่อรองรับการจ4ายป�นผลเปfนหุ#น

สามัญของบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 

(เอกสารแนบ 5)  

 เพื่อให#สอดคล#องกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได#มีมติอนุมัติให#เสนอให#ที่ประชุมผู#ถือหุ#นพิจารณา

อนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทในวาระที่ 5 ข#างต#น คณะกรรมการบริษัทจึงได#มีมติอนุมัติให#เสนอต4อที่ประชุมผู#ถือหุ#นพิจารณา

อนุมัติการแก#ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหiสนธิ ข#อ 4 เพื่อให#สอดคล#องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให#ยกเลิก

ข#อความและใช#ข#อความต4อไปน้ีแทนดังน้ี 

ข#อ 4.   ทุนจดทะเบียนจำนวน     :   446,399,965 บาท  (ส่ีร#อยส่ีสิบหกล#านสามแสนเก#าหม่ืนเก#าพันเก#า   

                                             ร#อยหกสิบห#าบาท) 

          แบ4งออกเปfน                :   446,399,965 หุ#น    (ส่ีร#อยส่ีสิบหกล#านสามแสนเก#าหม่ืนเก#าพัน 

                                             เก#าร#อยหกสิบห#าหุ#น) 

          มูลค4าที่ตราไว#หุ#นละ        :   1.00 บาท             (หน่ึงบาท) 

          แบ4งออกเปfน                : 

          หุ#นสามัญ                    :   446,399,965 หุ#น    (ส่ีร#อยส่ีสิบหกล#านสามแสนเก#าหม่ืนเก#าพัน 

                                             เก#าร#อยหกสิบห#าหุ#น) 
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          หุ#นบุริมสิทธิ                 :   -ไม4มี-   

ทั ้งนี ้ ที ่ประชุมคณะกรรมการบร ิษัทขอเสนอให#ที ่ประชุมผู #ถ ือหุ #นพิจารณาอนุมัต ิมอบอำนาจให# 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ#าหน#าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได#รับ

การแต4งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ#าหน#าที่บริหารมีอำนาจในการจด

ทะเบียนเพิ่มทุนและแก#ไขหนังสือบริคณหiสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค#า กระทรวงพาณิชยi รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต4าง ๆ ที่

จำเปfนเพื่อให#เปfนไปตามคำส่ังของนายทะเบียน เพื่อให#การดำเนินการจดทะเบียนดังกล4าวเสร็จสมบูรณi 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล#วเห็นสมควรเสนอให#ที่ประชุมผู#ถือหุ#น

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แก#ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหiสนธิของบริษัท ข#อ 4. เพื่อให#สอดคล#องกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล4าว รวมทั้งการมอบอำนาจให#คณะกรรมการบริษัท และ/หรอื คณะกรรมการบริหาร  และ/

หรือ ประธานเจ#าหน#าที่บริหาร  และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซ่ึงได#รับการแต4งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ คณะกรรมการ

บริหาร และ/หรือ ประธานเจ#าหน#าที่บริหาร ดำเนินการต4าง ๆ ข#างต#นทุกประการ 

  คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระนี้จะต#องได#รับการอนุมัติด#วยคะแนนเสียงไม4น#อยกว4า 3 ใน 4 ของ

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู#ถือหุ#น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุDนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ]ายปdนผลเปbนหุDนสามัญของ

บริษัท 

ขDอเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให#สอดคล#องกับการพิจารณาอนุมัติการจ4ายป�นผลเปfนหุ#นสามัญของบริษัท

ตามรายละเอียดในวาระที่ 5 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให#ที่ประชุมผู#ถือหุ#นพิจารณาจัดสรรหุ#นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทเพื่อรองรับการจ4ายป�นผลเปfนหุ#นสามัญของบริษัทจำนวนไม4เกิน 74,399,994 หุ#น มูลค4าที่ตราไว#หุ#นละ 1.00 บาท ให#แก4

ผู#ถือหุ#นของบริษัทในอัตราจัดสรร 5 หุ#นเดิมต4อ 1 หุ#นป�นผล คิดคำนวณเปfนเงินป�นผลจ4ายเท4ากับ 0.2000 บาท ต4อหุ#น รวมเปfน

มูลค4าเงินป�นผลประมาณ 74,399,994 บาท ทั้งน้ี ในกรณีที่ผู#ถือหุ#นรายใดมีเศษหุ#นที่ไม4สามารถจัดสรรหุ#นป�นผลได# ให#จ4ายป�น

ผลเปfนเงินสดแทนการจ4ายหุ#นป�นผลในอัตราหุ#น 0.2000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารแนบ 5) 

นอกจากน้ี ได#พิจารณาอนุมัติให#นำเสนอต4อที ่ประชุมผู #ถ ือหุ #นเพื ่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให#

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ#าหน#าที่บริหาร และ/หรือ ผู#รับมอบอำนาจจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู#รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู#รับมอบอำนาจจากประธานเจ#าหน#าที่

บริหาร เปfนผู#มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข#องกับการออกและจัดสรรหุ#นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ4ายหุ#นป�นผลดังกล4าว

  ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล#วเห็นสมควรเสนอให#ที่ประชุมผู#ถือหุ#น

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ #นสามัญเพิ ่มทุนตามรายละเอียดดังกล4าวข#างต#นทุกประการ และพิจารณามอบอำนาจให#

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ#าหน#าที่บริหาร และ/หรือ ผู#รับมอบอำนาจจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ#าหน#าที่บริหาร 

ให#มีอำนาจต4างๆ ตามรายละเอียดดังกล4าวข#างต#นทุกประการ 

  คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระน้ีจะต#องได#รับการอนุมัติด#วยคะแนนเสียงข#างมากของผู#ถือหุ#น ซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติขอแกDไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคZของบริษัท และแกDไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหZสนธิ ขDอ 3. 

ของบริษัท 

ขDอเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 

กุมภาพันธi 2565  ได#มีมติอนุมัติให#เสนอต4อที่ประชุมผู#ถือหุ#นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก#ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคiของบริษัท 

เพื่อให#บริษัทมีวัตถุประสงคiในการดำเนินการ ซื้อ ขาย จำหน4าย จ4าย โอน สินทรัพยiดิจิทัล ที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต จึง

เห็นสมควรให#เสนอต4อที่ประชุมผู#ถือหุ#นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก#ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคiของบริษัทโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงคi

จากเดิมจำนวน 81 ข#อ เปfน 82 ข#อ ดังน้ี 

ขDอ 82  ซ้ือ ขาย จำหน4าย จ4าย โอน สินทรัพยiดิจิทัล  

ทั ้งนี ้ ที ่ประชุมคณะกรรมการบร ิษัทขอเสนอให#ที ่ประชุมผู #ถ ือหุ #นพิจารณาอนุมัต ิมอบอำนาจให# 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ#าหน#าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได#รับ

การแต4งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร  และ/หรือ ประธานเจ#าหน#าที่บริหารมีอำนาจในการจด

ทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคiของบริษัท และแก#ไขหนังสือบริคณหiสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค#า กระทรวงพาณิชยi มี

อำนาจดำเนินการต4าง ๆ ที่จำเปfนเพื่อให#เปfนไปตามคำส่ังของนายทะเบียน เพื่อให#การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณi 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล#วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู#ถือหุ#น

พิจารณาอนุมัติการแก#ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคiของบริษัท และหนังสือบริคณหiสนธิ ข#อ 3  เพื่อให#สอดคล#องกับการแก#ไข

เพิ่มเติมวัตถุประสงคi ดังปรากฎรายละเอียดข#างต#น และพิจารณามอบอำนาจให#คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ#าหน#าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได#รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ#าหน#าที่บริหาร ให#มีอำนาจต4าง ๆ ตามรายละเอียดดังกล4าวข#างต#นทุก

ประการ 

  คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระน้ีจะต#องได#รับการอนุมัติด#วยคะแนนเสียงไม4น#อยกว4า 3 ใน 4 ของ

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู#ถือหุ#น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน]งตามวาระ 

ขDอเท็จจริงและเหตุผล:  เพื่อให#เปfนไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข#อบังคับของบริษัทข#อ 19 

ซ่ึงกำหนดว4า ในการประชุมผู#ถือหุ#นสามัญประจำปTทุกครั้ง ให#กรรมการออกจากตำแหน4งจำนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจำนวน

กรรมการในขณะน้ัน ถ#าจำนวนกรรมการจะแบ4งออกให#ตรงเปfนสาม (3) ส4วนไม4ได#ก็ให#ออกโดยจำนวนใกล#ที่สุดกับส4วนหน่ึงใน

สาม (1/3) กรรมการซ่ึงพ#นจากตำแหน4ง อาจได#รับเลือกให#กลับเข#ารับตำแหน4งอีกได# กรรมการที่จะต#องออกจากตำแหน4งในปT

แรก และปTที่สอง ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทน้ัน ให#ใช#วิธีจับฉลากกันว4าผู#ใดจะออก ส4วนปTหลังๆ ต4อไปให#กรรมการ

คนที่อยู4ในตำแหน4งนานที่สุด น้ันเปfนผู#ออก  โดยมีมตอินุมัติให#นำเสนอต4อที่ประชุมผู#ถือหุ#นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ

แทนกรรมการที่ต#องออกจากตำแหน4งตามวาระในการประชุมสามัญผู#ถือหุ#นประจำปT 2565  

รายช่ือกรรมการที่จะต#องออกจากตำแหน4งตามวาระจำนวน 4 ท4าน ได#แก4 
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รายช่ือกรรมการท่ีจะตDอง

ออกจากตำแหน]งตามวาระ 
ตำแหน]ง 

จำนวนคร้ังท่ี

เขDาร]วม

ประชุม

คณะกรรมการ

ในปG 2564 

จำนวนคร้ังท่ี

เขDาร]วมประชุม

คณะกรรมการ

ชุดย]อยในปG 

2564 

จำนวนปGท่ีดำรง

ตำแหน]ง

กรรมการของ

บริษัท 

(นับถึงวันท่ี 

8/04/2565) 

1. ดร.ณัฐกิตติ ์ตั้งพูลสินธนา ประธานกรรมการสรรหาและ

บรรษัท 

ภิบาล/ ประธานคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรi/ กรรมการ

ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

   6/6 AC        = 4/4 

NRC      = 4/4 

Strategy =1/1 

2 ปT 9 เดือน 1 

วัน 

2. นางเนาวรัตนi วิมลเฉลา กรรมการบริษัท/ รองประธาน

กรรมการบริหาร/ ผู#อำนวยการ

สายงาน HR 

   6/6 BOD      = 

6/6 

Excom  

=12/12 

2 ปT 9 เดือน 1 

วัน 

3. นางโสภา อรุณรัตนา กรรมการบริษัท/ ประธาน

เจ#าหน#าที่บัญชีและการเงิน 

   6/6 BOD     = 6/6 

AC       = 4/4 

Excom = 

12/12 

2 ปT 9 เดือน 1 

วัน 

4. นายแพทยiศุภชัย ปา

จริยานนทi 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ

ยุทธศาสตรi/ กรรมการอิสระ 

   6/6 BOD    =  6/6 

AC       = 4/4 

Strategy =1/1 

1 ปT 4 เดือน 20 

วัน 

 

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได#ประกาศให#สิทธิผู#ถือหุ#นรายย4อยเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว4ามีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อพิจารณาเข#ารับการสรรหาเปfนกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู#ถือหุ#นประจำปT 2565 ในช4วงระหว4าง

วันที่ 24 ธันวาคม 2564  ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธi 2565 โดยเผยแพร4ผ4านทางเว็บไซตiของบริษัทและระบบข4าวเว็บไซตiของ

ตลาดหลักทรัพยiแห4งประเทศไทย  ปรากฎว4าไม4มีผู#ถือหุ#นรายใดเสนอช่ือบุคคลมายังบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลของบริษัทจึงได#ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑi

การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาและกลั ่นกรองจากความเหมาะสม อันประกอบด#วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ 

ประสบการณi ทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  รวมถึงองคiประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจน

ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช4วงที่ผ4านมาแล#วเห็นว4า  กรรมการทั้ง 4 ท4าน มีคุณสมบัติ

ครบถ#วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม4มีลักษณะต#องห#าม  ตลอดจนในช4วงที่ผ4านมากรรมการทุกคนปฏิบัติ
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หน#าที่กรรมการและกรรมการชุดย4อยได#เปfนอย4างดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให#ข#อเสนอแนะนำต4างๆ  

ที่เปfนประโยชนiอย4างสูงต4อการดำเนินงานของบริษัท   

ทั้งนี้ เพื่อประโยชนiสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม4รวมกรรมการที่ได#รับการเสนอชื่อ จึงได#

ลงคะแนนเสียงพิจารณาเปfนรายบุคคล  เห็นสมควรให#เสนอต4อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต4อที่ประชุมผู#ถือหุ#น เพื่อ

เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท4าน ซ่ึงพ#นจากตำแหน4งตามกำหนดวาระกลับเข#าดำรงตำแหน4งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย4อย

ต4างๆ ของบริษัทต4อไปอีกวาระหน่ึง โดยประวัติย4อและข#อมูลของกรรมการทั้ง 4 ท4าน (ตามเอกสารแนบ 6) 

นอกจากน้ีคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลเห็นว4า ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา และนายแพทยiศุภชัย 

ปาจริยานนทi ซึ่งเปfนผู#ที่จะได#รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปfนกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เปfนผู#ที่มีคุณสมบัติ

ครบถ#วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซ่ึงกำหนดไว#เทียบเท4ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงดร.

ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา และนายแพทยiศุภชัย ปาจริยานนทi ยังสามารถปฏิบัติหน#าที่และให#ความเห็นได#อย4างเปfนอิสระ และยัง

ดำรงตำแหน4งกรรมการอิสระของบริษัทติดต4อกันไม4เกิน 9 ปT นับแต4วันที่ได#รับแต4งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต4งตั้ง

ในครั้งน้ี) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม4รวมกรรมการผู#ที่มีส4วนได#เสีย พิจารณาแล#ว

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู#ถือหุ#นเพื ่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 4 ท4าน คือ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา, นาง

เนาวรัตนi วิมลเฉลา, นางโสภา อรุณรัตนา และนายแพทยiศุภชัย ปาจริยานนทi ซ่ึงเปfนกรรมการที่ต#องออกตามวาระ กลับเข#า

ดำรงตำแหน4งกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลได#พิจารณาเห็นชอบแล#ว เน่ืองจาก

บุคคลดังกล4าวเปfนผู#มีความรู# ความสามารถ มีประสบการณi และมีคุณสมบัติครบถ#วน อันจะเปfนประโยชนiในการบริหารงาน

ของบริษัท 

  คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระน้ีจะต#องได#รับการอนุมัติด#วยคะแนนเสียงข#างมากของผู#ถือหุ#นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน4งตามวาระเปfนรายบุคคล 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค]าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย]อยของบริษัท ประจำปG 2565 

ขDอเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให#เปfนไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90 และข#อบังคับของบริษัทข#อ 24 

ซึ่งกำหนดให#กรรมการมีสิทธิได#รับค4าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชนiตอบแทนในลักษณะอ่ืนๆ ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริษัทได#พิจารณาความ

เหมาะสมของการกำหนดค4าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย4อยของบริษัท โดยพิจารณากล่ันกรองอย4าง

ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต4างๆ กล4าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน#าที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย4อย โดยเปรียบเทียบอ#างอิงอัตราค4าตอบแทนจากธุรกิจที่มี

ขนาดใกล#เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล#ว เห็นสมควรเสนอให#ที่ประชุมผู#ถือหุ#นพิจารณาอนุมัติการกำหนด

ค4าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย4อยของบริษัท ประจำปT 2565 ตามรายละเอียดดังน้ี  

ตำแหน]ง ค]าตอบแทน 

ค]าเบี้ยประชุม 
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(1) ประธานกรรมการบริษัท 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

(2) กรรมการบริษัท 15,000 บาท/คน/ครั้ง 

(3) ประธานคณะกรรมการชุดย4อย 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

(4) กรรมการชุดย4อย 15,000 บาท/คน/ครั้ง 

ค]าตอบแทนรายเดือน 

กรรมการผู#ไม4ได#เปfนผู#บริหาร 10,000 บาท/คน/เดือน 

 

นอกจากน้ี ค4าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย4อยของบริษัทประจำปT 2565 เปรียบเทียบ

กับปT 2564 มีรายละเอียดดังน้ี 

ตำแหน]ง ค]าตอบแทนปG 2565 ค]าตอบแทนปG 2564 

ค]าเบี้ยประชุม  

(1) ประธานกรรมการบริษัท 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

(2) กรรมการชุดย4อย 15,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ครั้ง 

(3) ประธานกรรมการชุดย4อย 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

(4) กรรมการชุดย4อย 15,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ครั้ง 

ค]าตอบแทนรายเดือน  

กรรมการผู#ไม4ได#เปfนผู#บริหาร 10,000 บาท/คน/เดือน 10,000 บาท/คน/เดือน 

หมายเหตุ 

-  กรรมการบริหารจะไม4ได#รับค4าตอบแทนรายเดือน นอกจากนี้ บริษัทไม4มีการจ4ายค4าตอบแทนและสทิธิ

ประโยชนiอ่ืนๆ ให#แก4คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย4อย นอกเหนือจากที่ระบุไว#ข#างต#น 

-  กรรมการบริหารที่เปfนผู#บริหารที่ไม4ได#รับค4าตอบแทนรายเดือนแต4ได#รับค4าเบี้ยประชุม (เพราะไม4ได#รับ

ค4าจ#างเงินเดือนประจำ) 

-  กรรมการซ่ึงดำรงตำแหน4งเปfนผู#บริหารจะไม4ได#รับค4าเบี้ยประชุม และค4าตอบแทนรายเดือน (เพราะได#รับ

อัตราค4าจ#างเงินเดือนประจำ)   
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ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล#วเห็นสมควรเสนอให#ที่ประชุมผู#ถือหุ#น

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค4าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย4อยของบริษัทสำหรับปT 2565 ตามรายละเอียดดังกล4าว

ข#างต#นทุกประการ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระน้ี จะต#องได#รับการอนุมัติด#วยคะแนนเสียงไม4น#อยกว4าสองในสาม (2/3) 

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู#ถือหุ#นซ่ึงมาประชุม 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการแต]งต้ังผูDสอบบัญชี และกำหนดค]าตอบแทนผูDสอบบัญชีประจำปG 2565 

ขDอเท็จจริงและเหตุผล:  เพื่อให#เปfนไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 และข#อบังคับของบริษัท ข#อ

39 ซึ่งกำหนดให#ที่ประชุมผู#ถือหุ#นพิจารณาแต4งตั้งผู#สอบบัญชีและกำหนดค4าตอบแทนผู#สอบบัญชีของบริษัททุกปT โดยในปT 

2565 บริษัทเสนอแต4งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปfนผู#สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดให#ผู#สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังต4อไปน้ี เปfนผู#ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต4องบการเงิน

ของบริษัท 

)1(   นางสาวพิมพiใจ มานิดขจรกิจ      ผู#สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู#สอบ 4521 

                                               และ/หรือ 

(2)  นางสาวรุ#งนภา เลิศสุวรรณกุล      ผู#สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู#สอบ 3516 

                                               และ/หรือ 

(3)  นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล   ผู#สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู#สอบ 4807 

                                               และ/หรือ 

(4)  นางสาวรสพร เดชอาคม            ผู#สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู#สอบ 5659 

 

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู#สอบบัญชีประจำปT 2565 ข#างต#น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได#

พิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณiการทำงานของผู#สอบบัญชี ซ่ึงภายหลังจากการพิจารณาเห็นว4า

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปfนสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเปfนอิสระในตรวจสอบและแสดงความเห็นต4องบการเงินของ

บริษัท มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และค4าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งน้ี ผู#สอบบัญชีทั้ง 4 ท4านดังกล4าวไม4มี

ความสัมพันธi หรือมีส4วนได#เสียกับบริษัท กรรมการ ผู#บริหาร หรือผู#ถือหุ#นรายใหญ4 หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข#องกับบุคคล

ดังกล4าว  รวมถึงผู#สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข#างต#น ไม4มีผู#สอบบัญชีท4านใดที่ปฏิบัติหน#าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท

มาแล#วเปfนเวลาเกิน 7 รอบปTบัญชีติดต4อกัน 

ในกรณีที่ผู#สอบบัญชีที่มีรายนามข#างต#น ไม4สามารถปฏิบัติหน#าที่ได#ให#บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดแต4งตั้ง

ผู#สอบบัญชีรายอ่ืนของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข#าทำหน#าที่เปfนผู#สอบบัญชีของบริษัทแทนได# และมีมติอนุมัติให#เสนอ

ต4อที่ประชุมผู#ถือหุ#น เพื่อกำหนดค4าตอบแทนผู#สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
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เปfนจำนวนเงินไม4เกิน 2,450,000 บาท ทั้งน้ี ค4าตอบแทนในการสอบบัญชี ไม4รวมถึงค4าบริการอ่ืนๆ (Non-Audit Services) ถ#า

หากมีบริษัทจะจ4ายตามจริง 

ค4าตอบแทนผู#สอบบัญชีของบริษัทประจำปT 2565 เปรียบเทียบกับปT 2564 มีรายละเอียดดังน้ี 

ค]าตอบแทนผูDสอบบัญชี ปG 2565 (ปGท่ีเสนอ) ปG 2564 เพิ่ม (ลด) 

ค4าสอบบัญชีของบริษัท (Audit 

fee) 

2,450,000 บาท 2,450,000 บาท - 

ค4าบริการอ่ืน ๆ ไม4มี ไม4มี - 

                                            

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล#วเห็นควรเสนอให#ที่ประชุมผู#ถ ือหุ#น

พิจารณาอนุมัติการแต4งตั้งผู#สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปfนผู#สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค4าตอบแทน

ผู#สอบบัญชีของบริษัทเปfนจำนวนเงินไม4เกิน 2,450,000 บาท ตามรายละเอียดข#างต#น ทั้งนี้ ข#อมูลเกี ่ยวกับประวัต ิและ

ประสบการณiการทำงานของผู#สอบบัญชีแต4ละท4าน ปรากฎตามข#อมูลเกี่ยวกับปประวัติ และประสบการณiทำงานของผู#สอบ

บัญชีของบริษัท (เอกสารแนบ 8) 

  คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระน้ี จะต#องได#รับการอนุมัติด#วยคะแนนเสียงข#างมากของผู#ถือหุ#นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 13 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถDามี) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ:  

  บริษัทได#เป�ดโอกาสให#ผู#ถือหุ#นสามารถเสนอวาระการประชุมผู#ถือหุ#น การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้งเปfน

กรรมการบริษัท และการส4งคำถามเก่ียวกับการประชุมล4วงหน#า สำหรับการประชุมสามัญผู#ถือหุ#นประจำปT 2565 ตั้งแต4วันที่ 

24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธi 2565 น้ัน บริษัทขอแจ#งให#ผู#ถือหุ#นทราบว4าขณะน้ีพ#นกำหนดระยะเวลาที่เสนอแล#ว 

ปรากฎว4าไม4มีผู#ถือหุ#นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอช่ือผู#ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได#รับการแต4งตั้งเปfนกรรมการล4วงหน#า 

รวมทั้งไม4มีการส4งคำถามเก่ียวกับการประชุมล4วงหน#าสำหรับการประชุมสามัญผู#ถือหุ#นประจำปT 2565 

  ทั้งน้ี บริษัทได#กำหนดรายช่ือผู#ถือหุ#นที่มีสิทธิเข#าร4วมประชุมผู#ถือหุ#น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

สามัญผู #ถ ือหุ #นเมื ่อวันอังคารที ่ 8 มีนาคม 2565 ในการนี ้ บริษัทได#เผยแพร4หนังสือเชิญประชุมผู #ถ ือหุ #น พร#อมเอกสาร

ประกอบการประชุมไว#บนเว็บไซตiของบริษัทที่ www.siamrajathanee.com  ด#วยแล#วตั้งแต4วันที่ 24 มีนาคม 2565 จึงขอ

เรียนเชิญท4านผู#ถือหุ#นของบริษัท เข#าร4วมประชุมสามัญผู#ถือหุ#นประจำปT 2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ4าน

สื่ออิเล็กทรอนิกสi (E–AGM) ในกรณีที่ผู #ถือหุ#นไม4สามารถเข#าร4วมประชุมได#ด#วยตนเองในรูปแบบผ4านสื่ออิเล็กทรอนิกสi (E-

AGM)  และมีความประสงคiจะมอบฉันทะให#ผู#อื ่นเข#าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ส4วนผู#ถือหุ#นต4างชาติที่แต4งตั้งให#คัสโตเดียน (Custodian) เปfนผู#รับ

ฝากและดูแลหุ#น โปรดใช#หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม (เอกสารแนบ 10) หรือผู#ถือหุ#นสามารถมอบฉันทะให#แก4กรรมการ
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อิสระของบริษัทดังมีรายนามและประวัติปรากฎตาม (เอกสารแนบ 7) โดยใช#หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม (เอกสารแนบ 10) 

มอบฉันทะให#กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข#าร4วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู#ถือหุ#นได# และส4งหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. พร#อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฎตาม (เอกสารแนบ 8) มายังบริษัท (ส4วนงานเลขานุการบริษัท) เลขที่ 

329 หมู4 10 ถนนรถรางสายเก4า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เบอรiโทรศัพทi 02-363-9300 

ต4อ 9300 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร4วมมือโปรดส4งเอกสารให#บริษัท ภายในวันที่ 7 เมษายน 

2565 อย4างไรก็ตามผู#ถือหุ#นสามารถเข#าร4วมประชุมในรูปแบบผ4านส่ืออิเล็กทรอนิกสi (E-AGM) โดยบริษัทใช#ระบบของ บริษัท 

อินเวนทiเทค ซิสเท็มสi (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเปfนผู#ให#บริการที่สอดคล#องตามข#อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสiบริษัท โดยผู#ถือหุ#นสามารถศึกษาวิธีการเข#าร4วมประชุมผ4านส่ืออิเล็กทรอนิกสi (E-AGM) ตาม (เอกสารแนบ 8)  

 

  บรษัิทจึงขอเรียนเชิญผู#ถือหุ#นทุกท4านเข#าร4วมประชุมตาม วัน เวลา ดังกล4าวข#างต#นจักขอบพระคุณยิ่ง 
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