
 

 
หนังสือเชิญ 

ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจำป ี2565 

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) 

วันจันทร์ที ่4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ 

ณ ห้องประชุมเอสิค ช้ัน 31 (ห้องประชุม ASIC) เลขที่ 1023  

ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

เริ่มลงทะเบียน 12.00 น. 

 

 
เพื่อลดความเส่ียงของการแพร่กระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

บริษัทฯ งดบริการของว่าง ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดประชุม 
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วันที ่11 มีนาคม 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) 

เอกสารที่แนบส่งมาด้วย 

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเม่ือวันที่ 2 เมษายน 2564 

2. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code 

3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

5.  เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

6. นิยามกรรมการอิสระและรายช่ือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

7. หนังสือมอบฉันทะ 

8. แผนที่สถานที่ประชุม 

9. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กรณีการแพร่ระบาด ของไวรัส 

โคโรน่า 2019 (COVID-19) 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป ี2565 ในวันจันทร์

ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ช้ัน 31 เลขที่ 1023 ณ ห้องประชุมเอสิค ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป ี2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป ี2564 ได้จัดขึ้นเม่ือวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงาน

การประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ของบริษัทฯhttps://www.spvi.co.th/shareholdersmeeting2021-th และบริษัทฯไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไข

รายงานการประชุมแต่อย่างใด 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า

ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (เอกสารแนบลำดับที่ 1) 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีรายได้รวมเป็นเงิน 5,573.25 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ

หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเงิน 125.56 ล้านบาท ซ่ึงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏตามรายงานประจำปี 

2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบลำดับที่ 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report) 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษัทฯ  สำหรับรอบปีบัญ ชี ส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบ

ปีบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อนําเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ในการประชุมสามัญประจําป ีตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112   

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ งบกําไร 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report) (เอกสารแนบลำดับที ่2) 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน
ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 พร้อมกำหนดวันกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลจาก

เงินกําไรเท่าน้ัน และมาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 50กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรร กําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุน

สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองจะมีจํานวนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ อาจจะกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯมีความจําเป็นที่จะต้องนําเงิน

กําไรสุทธิจํานวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ การจ่ายปันผลและ

รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดําเนินงานปี 2564 ดังน้ี 

- จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 

จํานวน 125,561,639 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 

31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 70,000,000.00 บาท โดย

กําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2565 และกําหนดวัน

จ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2565 (ทั้งน้ี สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับ

อนุมัติจากทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565) 

- รับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงานปี 2564 บริษัทฯ ได้มีจำนวนทุนสำรอง

ตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตาม

กฎหมายเพิ่มเติมอีก 
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ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ป ี2563 ป ี2564 

กำไรสุทธิ(บาท) 73,301,193 125,561,639 

จำนวนหุ้น(หุ้น) 400,000,000 400,000,000 

เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท) 0.11 0.175 

รวมจำนวนเงินปันผลทั้งส้ิน (บาท) 44,000,000 70,000,000 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ) ร้อยละ 60 ร้อยละ 56 

ทั้งน้ี อัตราการจ่ายเงินปันผลจํานวนดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดว่าใน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหน่ึงในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดถ้าจำนวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับสามหน่ึงในสาม ซ่ึงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565 ครั้งน้ีมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตำแหน่ง 

1. นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง  

และกรรมการผู้จัดการ 

3. นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการ 

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการ

คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพือ่ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์

ของบริษัทฯ ซ่ึงไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อรับการคัดเลือก แต่อย่างใด 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วยได้ร่วมกันพิจารณาและได้ผ่าน

การกล่ันกรองคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่

ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายธีระ อภัยวงศ์, นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนายโสภณ อิงค์ธเนศ มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ

ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้องกําหนด และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความ

เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นที่หน้าพอใจตลอด

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบ

กำหนดออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 

 

 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) | 5 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาและได้ผ่านการกล่ันกรองของ

คณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเห็นว่ากรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่        

1. นายธีระ อภัยวงศ์ 
2. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 

3. นายโสภณ อิงค์ธเนศ 

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ 

ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถจะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรให้กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้า 

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  

ทั้งน้ี ผู้ถูกเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายธีระ อภัยวงศ ์คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคล ที่จะเสนอช่ือให้เป็น

กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง โดยรายละเอียดเก่ียวกับอายุ 

จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทฯ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และประวัติการเข้าประชุมของกรรมการแต่

ละท่าน (เอกสารแนบลำดับที่ 3) 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก บริษัทฯ ในรูปของ

เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที ่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

6.1 พิจารณาอนุมัติจ ่าย เง ิน โบน ัสป ระจำป ีให ้ก รรมการ สำหรับผลการดำเน ิน งาน  รอบป ีบ ัญ ช ี สิ ้นส ุดว ัน ที ่  
31 ธันวาคม 2564 

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาปรากฎผล ดังน้ี 

ผลการดำเนินงาน ปี 2563 ป ี2564 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

รายได ้(บาท) 3,634,969,667 5,573,258,929 1,938,289,262 

53.32% 

กำไรสุทธิ (บาท) 73,301,193 125,561,639 52,260,446 

71.29% 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเงินโบนัสกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ 

โดยให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน 
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โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายโบนัสกรรมการในปีที่ผ่านมา ดังน้ี 

ช่ือ ตำแหน่ง 
รอบปีบัญชี 
2563 (บาท) 

รอบปีบัญชี 
2564 (บาท) 

1. นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

450,000 520,000 

2. นายนราธร วงศ์วิเศษ กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

200,000 240,000 

3. นายมินทร ์อิงค์ธเนศ กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

200,000 240,000 

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการผู้จัดการ 

 

- - 

5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 

- - 

6. นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการ 200,000 240,000 

7. นายสุจิน สุวรรณเกต กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

200,000 240,000 

8. นางสุษมา รัติวานิช กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

200,000 240,000 

รวมเป็นเงิน 1,450,000 1,720,000 

ทั้งน้ี นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับโบนัสจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เน่ืองจาก

เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน

โบนัสให้แก่กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังที่เสนอ 
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6.2 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับป ี2565 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่

ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ซ่ึงค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจด

ทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียด

ดังต่อไปน้ี 

ช่ือ ตำแหน่ง 
ป ี2564 

(บาท/เดือน) 
ป ี2565 

(บาท/เดือน) 

1. นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการ 130,000 130,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

2. นายสุจิน สุวรรณเกต รองประธานกรรมการ - 60,000 

กรรมการอิสระ 40,000 - 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

3. นายมินทร ์อิงค์ธเนศ กรรมการ 40,000 40,000 

4. นายนราธร วงศ์วิเศษ  กรรมการ 40,000 40,000 

5. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล (1), (2) กรรมการ - - 

6. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล (1), (2) กรรมการ - - 

7. นายโสภณ อิงค์ธเนศ  กรรมการ 40,000 40,000 

8. นางสุษมา รัติวานิช กรรมการอิสระ 40,000 40,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท 

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท 

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริหารความเส่ียงที่เข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท 

หมายเหตุ  

1. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ 

เน่ืองจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ 

2. กรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เสนอที่จะไม่รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
3. บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 
4. ผลประโยชน์อ่ืนใด (ค่าตอบแทนพิเศษ)  - ไม่มี - 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบ แทนกรรมการสำหรับปี 2565 ดังที่เสนอ 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของทุกปี นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะ

การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หาก

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ต้องเว้นวรรคการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชี โดยการหมุนเวียน 

ไม่จำเป็นต้องเปล่ียนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอ่ืนๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีน้ันแทน

ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้   

สำหรับผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที ่ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน  

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 

เป็นสํานักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสม

และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เก่ียวข้อง

กับบุคคลดังกล่าวและบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกับฝ่ายจัดการให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีรายช่ือดังน้ี 

รายช่ือผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขท่ี 
จำนวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองงบ

การเงินของบริษัท 

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ 4377 - 

นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์   4753 2 (2561-2562) 

นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังษี 6650 2 (2563-2564) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ

กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ต่อป ี  

รายการ 
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพิ่มข้ึน 

(ลดลง) 2564 2565 

ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 835,000 835,000 - 

สอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส 435,000 465,000 30,000 

รวม 1,270,000 1,300,000 30,000 

หมายเหต ุ 

1. ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง 
2. บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย 
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วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

อน่ึง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป ี 2565 ใน

วันที่ 3 มีนาคม 2565 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อให้การลงทะเบียนประชุมสะดวก

รวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. 

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งน้ี ท่านสามารถ 

มอบฉันทะ โดยกรอกข้อความลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง (เอกสารแนบลำดับที่ 7) พร้อมแนบเอกสาร

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 5) 

ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (เอกสารแนบลำดับที่ 6) 

เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 
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(นายธีระ อภัยวงศ์) 

ประธานกรรมการ 


