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ที ่ AGM 001/2563 

  9 กรกฎาคม 2563 

เรือ่ง  ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 
 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้  
 บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย      1. สําเนารายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562  
  2. QR code สําหรับการดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562 
  3. ขอ้มลูของกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ และไดรั้บการเสนอชือ่กลับเขา้ดํารงตําแหน่งใหม ่
  4. ขอ้มลูเกีย่วกับประวัตแิละประสบการณ์การทํางานของผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจําปี 2563 
                          5. ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบ่รษัิทเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้ร่วมประชมุ 
                          6.   หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
                 7.  เอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุ 
                          8.  ขอ้บังคับบรษัิทเกีย่วกับการประชมุผูถ้อืหุน้ 
                          9.  แผนทีส่ถานทีจ่ัดงานประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 
  10. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน Barcode 

ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน)  (“บรษิทัฯ”) ไดม้มีตกิําหนดวันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 
2563 ในวันศุกรท์ี ่24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. (เริม่ลงทะเบยีน 13.00 น.) ณ หอ้ง Theatre 1 ชัน้ 3, โรงแรมดับเบิล้ทร ีบาย ฮลิตัน สขุมุวทิ 
กรุงเทพ, เลขที ่18/1 ซอยสขุมุวทิ 26 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  โดยมรีะเบยีบวาระการประชมุดังนี ้
 
วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2562 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2562 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล การประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 ไดจ้ัดขึน้เมือ่วันที ่14 สงิหาคม 2562 โดยไดม้กีารจัดทํารายงาน
การประชุม และจัดส่งใหก้รมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้เผยแพร่ทาง
เว็บไซตข์องบรษัิท www.thaisolarenergy.com ภายในระยะเวลาตามกฎระเบียบทีเ่กีย่วขอ้ง และบรษัิทไม่ไดรั้บขอ้เสนอใหท้ําการ
แกไ้ขรายงานการประชมุแตอ่ยา่งใด 

             ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั  รายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วันที ่14 สงิหาคม 2562 ไดบั้นทกึถูกตอ้ง
ตามความเป็นจรงิ และไดจ้ัดสง่ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายกําหนดแลว้ จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
พจิารณารับรองรายงานการประชมุดังกลา่วรายละเอยีดปรากฏตามส ิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 1 

       การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่2  รบัทราบรายงานผลการดําเนนิงานประจําปี 2562 

                 วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล  เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม พรบ. บรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ซึง่กําหนดใหบ้รษัิทจัดทํารายงานประจําปี เสนอ
ใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ทราบ  

         ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั  เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้รับทราบผลการดําเนนิงานในรอบปี 2562 รายละเอยีด
ปรากฏตามส ิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 2 

การลงมต ิ เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

วาระที ่3    พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมสําหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม พรบ. บรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึง่กําหนดใหบ้รษัิทจัดทํางบดุล และบัญชกีําไร
ขาดทนุ ณ วันสิน้สดุรอบปีบัญชขีองบรษัิท ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีลว้และเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้อนุมัต ิ

                 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบทานงบการเงนิรวม สําหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 ซึง่ไดผ่้านการตรวจสอบจากนายขจรเกียรต ิอรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ผูส้อบบัญชขีอง   
บรษัิท ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด แลว้ เห็นควรใหค้ณะกรรมการบรษัิทเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตงิบ
การเงนิรวมสําหรับปี สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
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           ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั  งบการเงินรวมสําหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ไดผ่้านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบรษัิทฯ และไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีลว้ โดยผูส้อบบัญชไีดแ้สดง
ความเห็นต่องบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ว่ามคีวามถกูตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิรวมสําหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 โดยมขีอ้มลูสรุปสาระสําคัญไดดั้งนี ้

                ขอ้มลูงบการเงนิเปรยีบเทยีบ (บางสว่น) 

                 หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบรษิทั 
  2562 2561 2562 2561 
สนิทรัพยร์วม 15,869.99 14,689.24 9,648.45 8,475.25 
หนี้สนิรวม 10,237.67 9,774.61 6,058.28 5,424.12 
รายไดร้วม 1,318.89 561.37 94.74 77.09 
กําไรสทุธ ิ(สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่) 774.58 173.95 116.82 (190.62) 
กําไรสะสมทียั่งไมไ่ดจ้ดัสรร 2,856.78 2,207.23 359.34 366.93 
กําไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.40 0.09 0.06 (0.10) 

              รายละเอยีดงบการเงนิปรากฏในรายงานประจําปี 2562 (QR Code) ซึง่ไดจ้ัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุในครัง้นี้ 

              การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิทนุสํารองตามกฎหมาย และงดการจา่ยเงนิปนัผลประจําปี 2562 รวมถงึรบัทราบการจา่ยเงนิ
ปนัผลระหวา่งกาล             

  วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล  บรษัิทฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอัตราไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธจิากงบเฉพาะกจิการภายหลัง
หักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล และหลังหักเงนิสํารองตา่งๆทกุประเภทตามทีก่ฎหมายกําหนด และตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิทฯ  

  ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดังกลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยูก่ับกระแสเงนิสด ผลการดําเนนิงาน แผนธรุกจิในอนาคต เงือ่นไขและ
การขยายธรุกจิ และความตอ้งการใชเ้งนิทนุของบรษัิทฯ ในแตล่ะปี รวมทัง้ขอ้กําหนดในสัญญาตา่งๆทีบ่รษัิทผูกพันอยู ่ตลอดจนความ
จําเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควร  

  บรษัิทฯ เสนอจัดสรรกําไรสทุธเิป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 5,840,905.36 บาท และอนุมัตกิารงดจ่ายปันผลประจําปี 2562 

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษัิทฯ จงึเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ที่
กําหนดไววั้นที ่10 เมษายน 2563 ออกไปอย่างไม่มกีําหนด และเพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กับผูถ้อืหุน้จากการเลือ่นการประชมุ
ดังกล่าว ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดม้มีตอินุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงนิปันผลประจําปีแก่ผูถ้อืหุน้ เป็น
การจ่ายจากกําไรของบรษัิทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุน้ละ 0.12 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 254,125,953.72 บาท โดยเงนิ
ปันผลดังกล่าวจ่ายจากกําไรสทุธจิากผลการดําเนนิงานปี 2562 และกําไรสะสมของบรษัิทฯ ซึง่ไดจ้่ายแก่ผูถ้อืหุน้ไปแลว้เมือ่วันที ่20 
เมษายน 2563  

    สรุปสาระสําคญั 

 2562 2561 2560 
เงนิปันผลจ่ายตอ่หุน้ (บาท) 0.12  0.055  0.05556  
รวมเงนิปันผลจา่ย (บาท) 254,125,953.72 104,816,242 100,841,400 

 
                      ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั  เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรสทุธเิป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 

5,840,905.36 บาท และอนุมัตกิารงดจ่ายปันผลประจําปี 2562 เนื่องจากคณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
แทนการจ่ายเงนิปันผลประจําปีไปแลว้ เพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กับผูถ้อืหุน้จากการเลือ่นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 
ทีก่ําหนดไววั้นที ่10 เมษายน 2563 ออกไปอย่างไม่มกีําหนด รวมถงึรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากกําไรของบรษัิทฯ ณ 
วันที ่31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุน้ละ 0.12 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 254,125,953.72 บาท โดยเงนิปันผลดังกลา่วจ่ายจากกําไรสทุธิ
จากผลการดําเนนิงานปี 2562 และกําไรสะสมของบรษัิทฯ ซึง่ไดจ้่ายแกผู่ถ้อืหุน้ไปแลว้เมือ่วันที ่20 เมษายน 2563     

 การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที ่5    พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่สอบบญัชปีระจําปี 2563  

              วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล  เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม พรบ. บรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึง่กําหนดใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้
พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละกําหนดคา่สอบบัญชปีระจําปีของบรษัิท 

             ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 
จํากัด เป็นผูส้อบบัญชปีระจําปี 2563 และคา่สอบบัญชทีีเ่สนอสําหรับปี 2563 จํานวน 1,990,000 บาท 

            ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั  คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและมีมตเิห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบัญชจีากบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด 
เป็นผูส้อบบัญช ีและกําหนดคา่สอบบัญช ีประจําปี 2563 โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 

 

รายชือ่ผูส้อบบัญช ี  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่
จํานวนปีทีล่งลายมอืชือ่รับรอง 

งบการเงนิของบรษัิทในรอบ 7 ปีทีผ่่านมา 

1.  นายขจรเกยีรต ิ  อรุณไพโรจนกลุ 3445 5 ปี (2558 - 2562) 

2.  นางสาวสกณุา    แยม้สกลุ                         4906 - 

3.  นายพสิฐิ           ทางธนกลุ                            4095 - 

  (รายละเอยีดปรากฏตามส ิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 4)   

  ในนามของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท โดยใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูท้ําการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิท และในกรณีทีผู่ส้อบบัญชรัีบอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบัิตงิานได ้ใหบ้รษัิท 
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอืน่ของ บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด 
แทนได ้

  การแต่งตัง้ครัง้นี้เป็นรอบปีบัญชทีี ่6 และผูส้อบบัญชดัีงกล่าวไม่มคีวามสัมพันธห์รอืสว่นไดเ้สยีกับบรษัิท บรษัิทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลดังกลา่ว แตอ่ยา่งใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิท 

  นอกจากนี้ บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด รวมถงึบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 
เอบเีอเอส จํากัด ไดรั้บการเสนอชือ่เป็นผูส้อบบัญชปีระจําปี 2563 ของบรษัิทยอ่ยของบรษัิทดว้ย 

 สรุปสาระสําคัญคา่สอบบัญช ี

รายการ 
2563 

(ปีทีเ่สนอ) 
2562 

เปลีย่นแปลง 

TSE 1,990,000 1,900,000  4.74% 
คา่บรกิารอืน่ (Non-audit fee) - - - 

 การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารเสนอชือ่กรรมการทีพ่น้จากตําแหนง่ตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตําแหนง่ใหม ่

            วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล  ตามขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ 17 กําหนดว่า “ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจําปีทกุครัง้ใหก้รรมการออก
จากตําแหน่งจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการ ถา้จํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย
จํานวนใกลท้ีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสาม (1/3) กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่ง อาจไดรั้บเลอืกใหก้ลับเขา้มารับตําแหน่งอกีได”้ 

               ปัจจุบัน คณะกรรมการของบรษัิท มีจํานวน 9 ท่าน การพน้ตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นางสาวแคทลีน  มาลีนนท,์       
นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ และนายมาศถวนิ ชาญวรีกลู 

 ทัง้นี้ บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่รับการพจิารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท สําหรับการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 
ประจําปี 2563 ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิท ระหว่างวันที ่วันที ่2 กันยายน 2562 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2562 ตามหลักการกํากับดแูล
กจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีน ปรากฏวา่ไมม่ผูีถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอชือ่บคุคลเขา้รับการพจิารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท 

             ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาคณุสมบัต ิ
ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นตา่งๆ รวมทัง้ผลการปฏบัิตงิานในตําแหน่งหนา้ทีข่องกรรมการเป็นรายบคุคลแลว้ จงึเห็น
ควรใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้แต่งตัง้กรรมการที่พน้จากตําแหน่งตามวาระ กลับเขา้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการอกีวาระหนึง่ และใหดํ้ารงตําแหน่งในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ อกีวาระหนึง่ ตามรายชือ่ดังตอ่ไปนี้ 
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1. นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการบรษัิท, ประธานกรรมการบรหิาร, กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

2. นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ  

3. นายมาศถวนิ ชาญวรีกลู กรรมการ 

 ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั  คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไม่รวมกรรมการที่ไดรั้บการเสนอชือ่ไดพ้จิารณา โดยผ่านกระบวนการ
กล่ันกรองตามหลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการของบรษัิทแลว้ เห็นสมควรใหเ้สนอที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้
กรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ นางสาวแคทลนี มาลนีนท,์ นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ และนายมาศถวนิ ชาญวรีกลู กลับเขา้
เป็นกรรมการอกีวาระหนึง่ และใหดํ้ารงตําแหน่งในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง  ๆอกีวาระหนึง่ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน โดยทัง้ 3 ท่าน เป็นผูม้ีคุณสมบัตคิรบถว้นตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าบุคคลทีจ่ะเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการอสิระ 
ไดแ้ก ่นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรรณ สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอสิระและมคีณุสมบัตกิรรมการอสิระตามหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 ขอ้มลูของผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เพือ่แตง่ตัง้เป็นกรรมการ โดยม ีรายละเอยีดปรากฏตามส ิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 3 

            การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล  ตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 22 ซึง่กําหนดใหก้รรมการบรษัิทมสีทิธไิดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบรษัิท 
ในรูปของเงนิรางวัล เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่         

                  ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณากําหนด
ค่าตอบแทนใหอ้ยู่ในระดับทีเ่หมาะสม เทยีบเคยีงไดก้ับตลาดและภาพรวมของอตุสาหกรรมในธุรกจิเดยีวกัน รวมทัง้เพยีงพอทีจ่ะจูงใจ
และรักษากรรมการทีม่คีณุภาพไวก้ับบรษัิท จงึเห็นสมควรกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563 ในอัตราเดยีวกบัปี 2558 - 2562 
โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปแบบของคา่ตอบแทนรายเดอืนและคา่เบีย้ประชมุตามจํานวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ ดังนี ้

 
2563   

(ปีทีเ่สนอ) 
2562 

รายละเอยีดคา่ตอบแทน คา่ตอบแทน คา่เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทน คา่เบีย้ประชมุ 
  รายเดอืน ตอ่ครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ รายเดอืน ตอ่ครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 
คณะกรรมการบรษิทั         
- ประธาน 35,000 35,000 35,000 35,000 
- รองประธาน 30,000 25,000 30,000 25,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ         
- ประธาน 25,000 35,000 25,000 35,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน         
- ประธาน ----- 30,000 ----- 30,000 
- กรรมการ ----- 15,000 ----- 15,000 
คา่ตอบแทนและสทิธปิระโยชนอ์ืน่นอกเหนอืจาก
คา่ตอบแทนรายเดอืนและเบีย้ประชุม 

----- ----- ----- ----- 

  ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั  เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณากําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2563 ในอัตราเดยีวกับปี 
2558 - 2562  ตามทีไ่ดผ่้านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณากรรมการคา่ตอบแทนแลว้ 

           ในปี 2562 บรษัิทไดจ้่ายคา่ตอบแทนและคา่เบีย้ประชมุกรรมการ จํานวนรวม 5.45 ลา้นบาท รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจําปี 
2562  หวัขอ้คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

           การลงมต ิวาระนีไ้ดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

 






