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วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2564
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน

ท่ำนผู้ถือหุ้น

ด้ วยคณะกรรมกำรของบริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) มีมติให้ เรียกประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้ น
ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 1 ธันวำคม 2564 เวลำ 14.00 น. ณ ห้ องเทพลีลำบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปำร์ค เลขที่ 474
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ดังนี้
วำระที่ 1 : พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู ถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้ จัดทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวัน พฤหัสบดีท่ี 13
กุมภำพันธ์ 2563 แล้ วเสร็จ และได้ ส่งให้ กระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด พร้ อมทั้งเผยแพร่ไว้ ใน Website
ของบริษัทฯ
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 13 กุมภำพันธ์ 2563
ได้ มีกำรบันทึกไว้ อย่ำงถูกต้ องและครบถ้ วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว ซึ่งปรำกฏ
รำยละเอียดตำมสำเนำรำยงำนกำรประชุมตำม (เอกสำรแนบลำดับที่ 1)
กำรลงมติ: วำระนี้ต้องผ่ำนมติรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือ หุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ำกันให้ ประธำนที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขำด
วำระที่ 2 : รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
กำรลงมติ: วำระนี้สำหรับแจ้ งข้ อมูลให้ ผ้ ูถือหุ้นทรำบเท่ำนั้น จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
วำระที่ 3 : พิจำรณำและอนุมตั ิงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทต้ องจัดทำงบ
กำรเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่ำนมำและเสนอให้ ท่ปี ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ควำมเห็ นคณะกรรมกำร: เห็น สมควรเสนอให้ ที่ป ระชุ ม พิจ ำรณำและอนุ มัติง บกำรเงิน รวมและงบกำรเงิน เฉพำะกิจ กำร
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัท และได้ รับกำรตรวจสอบ
จำกผู้สอบบัญชีแล้ ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งปรำกฏรำยละเอียดในหมวดงบ
กำรเงินของรำยงำนประจำปี 2561 โดยสำมำรถสรุปสำระสำคัญได้ ดังนี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำร
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
791,331,800
1,070,551,120
709,383,481
988,224,340
สินทรัพย์รวม
898,832,390
1,048,837,686
895,713,590 1,045,446,053
หนี้สนิ รวม
7,276,874
7,276,874
รำยได้ จำกสัญญำกำรให้ บริกำร
4,975,154
4,975,154
ต้ นทุนสัญญำกำรให้ บริกำร
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หน้ ำ 1

L.V. Technology Public Company Limited
งบกำรเงินรวม
รำยกำร
กำไร(ขำดทุน)ขั้นต้ น
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
*กำไร (ขำดทุน) สุทธิสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ปี 2561
บำท
(107,500,590)
(122,602,459)
(0.177)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2560
บำท
บำท
บำท
2,301,720
2,301,720
21,713,434 (186,330,109) (57,221,713)
(58,647,304)* (130,692,418) (55,641,144)
(0.085)
(0.080)
(0.189)

* หมำยถึง กำไร(ขำดทุน)สุทธิสำหรับปี ในส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
หมำยเหตุ : รำยงำนประจำปี จะนำเสนอในวันประชุมผู้ถือหุ้น
กำรลงมติ: วำระนี้ต้องผ่ำนมติรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ำกันให้ ประธำนที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขำด

วำระที่ 4 : พิจำรณำและอนุมตั ิงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทต้ องจัดทำงบ
กำรเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่ำนมำและเสนอให้ ท่ปี ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ควำมเห็ นคณะกรรมกำร: เห็น สมควรเสนอให้ ที่ป ระชุ ม พิจ ำรณำและอนุ มัติง บกำรเงิน รวมและงบกำรเงิน เฉพำะกิจ กำร
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัท และได้ รับกำรตรวจสอบ
จำกผู้สอบบัญชีแล้ ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งปรำกฏรำยละเอียดในหมวดงบ
กำรเงินของรำยงำนประจำปี 2562 โดยสำมำรถสรุปสำระสำคัญได้ ดังนี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำร
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
บำท
บำท
บำท
บำท
237,708,128
791,331,800
186,627,555
สินทรัพย์รวม
709,383,48
1
440,085,034
898,832,390
437,166,912
หนี้สนิ รวม
895,713,59
0
5,072,867
5,072,867
รำยได้ จำกสัญญำกำรให้ บริกำร
4,834,528
4,834,528
ต้ นทุนสัญญำกำรให้ บริกำร
238,339
238,339
กำไร(ขำดทุน)ขั้นต้ น
(202,376,906)
(107,500,590) (250,539,357) (186,330,1
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
09)
(109,953,512)
(122,602,459)
(78,202,102) (130,692,4
*กำไร (ขำดทุน) สุทธิสำหรับปี
18)
(0.159)
(0.177)
(0.113)
(0.189)
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
* หมำยถึง กำไร(ขำดทุน)สุทธิสำหรับปี ในส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
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หน้ ำ 2

L.V. Technology Public Company Limited
หมำยเหตุ : รำยงำนประจำปี จะนำเสนอในวันประชุมผู้ถือหุ้น
กำรลงมติ: วำระนี้ต้องผ่ำนมติรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิ ทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ำกันให้ ประธำนที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขำด
วำระที่ 5 : พิจำรณำและอนุมตั ิงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทต้ องจัดทำงบ
กำรเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่ำนมำและเสนอให้ ท่ปี ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ควำมเห็ นคณะกรรมกำร: เห็น สมควรเสนอให้ ที่ป ระชุ ม พิจ ำรณำและอนุ มัติง บกำรเงิน รวมและงบกำรเงิน เฉพำะกิจ กำร
สิ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัท และได้ รับกำรตรวจสอบ
จำกผู้สอบบัญชีแล้ ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งปรำกฏรำยละเอียดในหมวดงบ
กำรเงินของรำยงำนประจำปี 2563 โดยสำมำรถสรุปสำระสำคัญได้ ดังนี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำร
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
บำท
บำท
บำท
บำท
218,104,470
237,708,128
167,204,704
186,627,555
สินทรัพย์รวม
437,237,293
440,085,034
433,881,222
437,166,912
หนี้สนิ รวม
817,520
5,072,867
817,520
5,072,867
รำยได้ จำกสัญญำกำรให้ บริกำร
769,491
4,834,528
769,491
4,834,528
ต้ นทุนสัญญำกำรให้ บริกำร
48,029
238,339
48,029
238,339
กำไร(ขำดทุน)ขั้นต้ น
(219,132,823)
(202,376,906) (266,676,518) (250,539,357)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
(17,765,303)
(109,953,512)
(17,694,863) (78,202,102)
*กำไร (ขำดทุน) สุทธิสำหรับปี
(0.026)
(0.159)
(0.026)
(0.113)
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
* หมำยถึง กำไร(ขำดทุน)สุทธิสำหรับปี ในส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
หมำยเหตุ : รำยงำนประจำปี จะนำเสนอในวันประชุมผู้ถือหุ้น
กำรลงมติ: วำระนี้ต้องผ่ำนมติรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ำกันให้ ประธำนที่ประชุมลงคะแนนเสี ยงอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขำด
วำระที่ 6 : พิจำรณำอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด กำหนดให้ ท่ีประชุมสำมัญประจำปี ผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ควำมเห็ นคณะกรรมกำรตรวจสอบ: คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นให้ แต่งตั้งบริษัท สำนักงำน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ จำกัด ซึ่ งเป็ น สำนักงำนสอบบัญ ชีเดิม เป็ น ผู้ ส อบบัญ ชี ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และเป็ น ผู้ ส อบบัญ ชี ประจำปี
2564 ของ บริษัท โกล คอนซัลติ้ ง แอนด์ เทรดดิ้ ง จำกัด เนื่องจำกมีมำตรฐำนในกำรทำงำนและปฎิบัติหน้ ำที่ได้ เป็ นอย่ำงดี
เสมอมำ

หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หน้ ำ 3
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร: คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบตำมข้ อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบและมีมติให้ นำเสนอที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงำน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
เพิม่ ขึ้ น (ลดลง)
ค่ำสอบบัญชี
ปี 2563 (บำท) ปี 2564(บำท)
(บำท)
บมจ.แอล.วี.เทคโนโลยี
กำรตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี
1,150,000.00
780,000.00 (370,000.00)
ของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส รวม 3 ไตรมำส
1,260,000.00
900,000.00 (360,000.00)
ของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2,410,000.00 1,680,000.00 (730,000.00)
รวม
หมำยเหตุ
1. ค่ำสอบบัญชี ไม่รวมค่ำใช้ จ่ำยอื่น ๆ
2. ค่ำสอบบัญชีลดลงเนื่องจำกโครงสร้ ำงขององค์กรและปริมำณงำนที่ลดลง
รำยชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้
1. นำยวิรัช อภิเมธีธำรง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 1378
(ยังไม่เคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท)
2. นำยชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษำ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3196
(เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2557-2559)
3. นำยอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 5202
(ยังไม่เคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท)
โดยให้ คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทำกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท และในกรณี ท่ีผ้ ูสอบบัญชีรับอนุญำต
ดังกล่ ำวข้ ำงต้ นไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้ บริษัท สำนักงำน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด จัดหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ท่ำนอื่นแทนได้ (เอกสำรแนบลำดับที่ 2)
ทั้งนี้ บริษัทที่เป็ น สำนักงำนบัญ ชีและผู้สอบบัญ ชีที่ได้ เสนอข้ ำงต้ นไม่มีควำมสัมพัน ธ์ หรือส่วนได้ เสียกับบริษั ท บริษัทย่อย,
ผู้บริหำร, ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
นอกจำกนี้เห็นสมควรเสนอให้ ท่ีประชุมรับทรำบกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ งบริษัท สำนักงำน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
เป็ นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ของบริษัท โกล คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด โดยกำหนดค่ำสอบบัญชี ดังนี้
ค่ำสอบบัญชี
ปี 2563 (บำท)
บจ.โกล คอนซัลติ้ ง แอนด์ เทรดดิ้ ง
กำรตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี
ของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30,000.00
กำรสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส รวม 3 ไตรมำส
ของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30,000.00
รวม

60,000.00

ปี 2564(บำท)

30,000.00
30,000.00

เพิม่ ขึ้ น (ลดลง)
(บำท)
(30,000.00)
(30,000.00)

หมำยเหตุ
1. ค่ำสอบบัญชี ไม่รวมค่ำใช้ จ่ำยอื่น ๆ
2. ค่ำสอบบัญชีลดลงเนื่องจำกโครงสร้ ำงขององค์กรและปริมำณงำนที่ลดลง
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หน้ ำ 4
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ค่ำบริกำรอื่นของบริษัทย่อย (Non-Audit Fee) ในรอบปี บัญชีท่ีผ่ำนมำ
-ไม่มีกำรลงมติ: วำระนี้ต้องผ่ำนมติรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ำกันให้ ประธำนที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขำด

วำระที่ 7 : พิจำรณำอนุ มตั ิค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน คณะอื่นๆ (ถ้ำมี) ประจำปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อที่ 44 ซึ่งกำหนดให้ กรรมกำรได้ ค่ำตอบแทนตำมจำนวนที่ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ กำหนดให้ ตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
ควำมเห็ นคณะกรรมกำร: เห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรได้ พิจำรณำและเสนอ ซึ่งพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรเสนอ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมกับหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ ควำมเหมำะสมต่ำงๆแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท และคณะอนุกรรมกำร คณะอื่นๆ และกำรประชุมอื่นๆ (ถ้ ำมี) ประจำปี 2564 ซึ่งมี
รำยละเอียดดังนี้
7.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำร
โดยกำหนดจ่ำยให้ กรรมกำรที่เข้ ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คณะอนุกรรมกำร กำรประชุมผู้ถือหุ้น และกำรประชุมอื่นๆ
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

ตำแหน่ง
ประธำน
กรรมกำร
ประธำน
กรรมกำร
ประธำน
กรรมกำร

ค่ำเบี้ยประชุม
(บำท/คน/ครั้ง)
ปี 2564
15,000
12,000
15,000
12,000
15,000
12,000

7.2 สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ
-ไม่มีกำรลงมติ: วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
ตำมข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 44
วำระที่ 8 : พิจำรณำอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ตอ้ งออกจำกตำแหน่งตำมวำระ ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ประจำปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด มำตรำ 71 และข้ อบังคับของบริษัท ข้ อที่ 38 กำหนดให้ ใน
กำรประชุมสำมัญประจำปี กรรมกำรต้ องออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด ถ้ ำจำนวน
กรรมกำรจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ท่สี ดุ กับส่วนหนึ่งในสำม (1/3) โดยกรรมกำรที่ออกตำม
วำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ ำมำดำรงตำแหน่งใหม่กไ็ ด้
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หน้ ำ 5
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ซึ่งในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งนี้ มีกรรมกำรที่ต้องออกจำกตำแหน่งตำมวำระ จำนวน 2 ท่ำน ดังนี้
1. คุณธนิก ศิริวัฒประยูร
กรรมกำรอิสระ
2. คุณสงวน สงวนรักศักดิ์
กรรมกำร
ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธกี ำรสรรหำ ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้ วยในลำดับที่ 3 และ 5
ควำมเห็ นคณะกรรมกำรตรวจสอบ: คณะกรรมกำรบริษั ทเห็นชอบกับคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน โดย
พิจำรณำเห็นว่ำบุคคลดังกล่ ำวเป็ นผู้ท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็ นประโยชน์ต่อบริษัท และเพื่อให้ กำรบริหำรงำนของบริษัท
เป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมอนุมัติแต่งตั้ง กรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระให้ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งเป็ น
กรรมกำรต่ออีกวำระหนึ่ง และเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิในกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็ นกรรมกำร โดย
ให้ กรอกแบบฟอร์มกำรรั บสมั ค รคั ด เลื อกเป็ นกรรมกำรพร้ อมแนบเอกสำรหลั กฐำนต่ ำงๆ มำยั ง บริ ษั ท ฯ ภำยในวั น ที่ 20
พฤศจิกำยน 2564 (เอกสำรแนบลำดับที่ 3)
กำรลงมติ: บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำถือว่ำเป็ นผู้ได้ รับเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรเท่ำกับจำนวนกรรมกำรที่จะพึง
มี ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้ รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน แต่เกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีในครั้งนั้น ให้ ประธำน
ในที่ประชุมมีคะแนนอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี้ขำดเพื่อให้ ได้ จำนวนกรรมกำรเท่ำที่จะพึงมี ตำมข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 32 โดยลงมติ
เลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
วำระที่ 9 : พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
คณะกรรมกำรบริษัทได้ กำหนดให้ ผ้ ูถือหุ้นที่มีรำยชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็ นผู้มีสิทธิในกำรเข้ ำร่วมประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้ นประจำปี 2564 และให้ รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญ ญัติหลักทรัพ ย์แ ละตลำดหลักทรัพ ย์ พ.ศ.
2535 โดยวิธีกำรปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2564
จึงขอเรียนเชิญท่ำนเข้ ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวข้ ำงต้ น ซึ่งบริษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ ำร่วม
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้ นตั้งแต่เวลำ 13.00 น. เป็ นต้ นไป โดยผู้เข้ ำร่วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสำรหลักฐำนกำรแสดงต นหรือ
หนังสือมอบฉันทะ เพื่อรับสิทธิในกำรเข้ ำร่วมประชุม

ขอแสดงควำมนับถือ

(คุณกันชนะพล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ)
ประธำนกรรมกำร

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการงดแจกของชําร่ วยในวันประชุมผูถ้ ือหุน้

หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
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