
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำป� 2565 

บริษัท โคลเวอร ์เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  

วันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

จะเป�ดให้เข้าระบบ ตั้งแตเ่วลา 08.00 น. 

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม และ แบบ 56-1 One Report 



 

CV-CS 2022-007  

วันท่ี 7 เมษายน 2565  

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR  Code    
 2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้ดำรงตำแหน่งกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ

การแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่4)    
 3. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)  
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565  

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6) 
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  
 6. คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Meeting) 
 7. รายช่ือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค 
 10. เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั ้งที ่ 1/2565 เมื ่อวันที่ 24 

กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting ) (เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น) ตามพระราชกำหนดว่าดว้ย

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 

2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้ง

ระเบียบวาระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564   

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบ
ปีดังกล่าว ซึ่งปรากฏในหัวข้อ “เหตุการณ์สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา” และ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” ของ
รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์ โหลดผ่านทาง QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2565 เพื่อรับทราบ   

การลงมติ 

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัท

มหาชนจำกัดฯ”) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อ

นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้รวมถึงได้มีการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ 

“รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” “งบการเงิน” และ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR 

Code ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ปี 2563 ปี 2564 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 1,941.51 3,312.33 
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 1,350.74 1,354.99 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 590.77 1,957.34 
รายได้รวม (ล้านบาท) 2,520.59 1,735.87 
กำไรสุทธิ - ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท) 95.05 147.17 
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น) 0.32 0.14 

การลงมติ 

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสม 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

       บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป โดยคำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบการ และการประกาศจ่ายเงิน

ปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหากเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรและสามารถดำรงเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอ 

ภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้ง

ถัดไป 

 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะคํานึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะการเงินของบริษัทฯ ข้อบังคับหรือ เงื่อนไขที่เกี่ยวกับการ

จ่ายเงินปันผลที่กําหนดโดยสัญญาเงินกู้ยืม หุ้นกู้ สัญญาซึ่งก่อให้เกิดภาระหนี้สินของบริษัทฯ หรือ  ข้อตกลงหรือสัญญาอื่น ๆ ที่

บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม แผนการดําเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน  และปัจจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควร 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังอยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม)  ที่กําหนดว่า

บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทฯ จะ มีกําไรสุทธิสําหรับปีนั้น ๆ ก็ตาม และ 

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ยังกําหนดให้บริษัทฯ สํารองเงินตามกฎหมายในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

10 ของทุนจดทะเบียน และนอกจากเงินสํารอง ที่กฎหมายกําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณา

จัดสรรเงินสํารองประเภทอ่ืนได้อีกตามที่เห็นสมควร 

 การจ่ายเงินปันผล สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสม 

 จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสม บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน  18.38 ล้านบาท และกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

จํานวน 93.48 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.0235 บาท

ต่อหุ้น (2.35 สตางค์ต่อหุ้น) และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตรา 0.0132 บาทต่อหุ้น 

(1.32 สตางค์ต่อหุ้น) และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนท่ีได้รบัการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.0103 บาทต่อหุ้น (1.03 สตางค์ต่อ

หุ้น)  หรือคิดเป็นจํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 30.08 ล้านบาท จากกําไรสุทธิและกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรดังกล่าว ซึ่ง

เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสํารองตาม

กฎหมายจํานวน 893,287 บาท  

 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกําหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลใน วันที่ 11 มีนาคม 2565 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD 

หรือวันท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลใน วันท่ี 10 มีนาคม 2565) และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ซึ่งบรษิัทฯ จะ

จ่ายเงินปันผลไดก้็ต่อเมื่อไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้ 
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 สำหรับเงินปันผลในอัตรา 0.0235 บาทต่อหุ้น (2.35 สตางค์ต่อหุ้น) ซึ่งจะจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี และกำไร

สะสมของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอ

เครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่ง

ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมาย จะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ 

 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 

กำไรสุทธิ  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

17,865,736.00 บาท 

กําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

75,991,267.00 บาท 

หักสำรองตามกฎหมาย 893,287 บาท 
จำนวนหุ้น 1,280,000,000 หุ้น 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 0.0235 บาท 
รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 30,080,000 บาท 
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 168.37 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสดุวันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 ดังนี้   

1) รับทราบการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 893,287 บาท 

2) อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31  ธันวาคม 2564 จากกำไรสุทธิและ

กำไรสะสม ที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตรา 0.0235 บาทต่อหุ้น (2.35 สตางค์ต่อหุ้น) 

โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตรา 0.0132 บาทต่อหุ้น (1.32 

สตางค์ต่อหุ้น) และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.0103 บาทต่อหุ้น 

(1.03 สตางค์ต่อหุ้น)  หรือคิดเป็นจํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 30.08 ล้านบาท 

การลงมติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่

นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการ ที่อยู่ใน
ตำแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ 
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       ข้อ 22. กำหนดว่า ในกรณีที ่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื ่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการรวม 9 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้  

ชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 
วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจบ
ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระใน

คร้ังนี้ 

1. นางนฤมล  ศักดิ์สิทธิเสรีกุล กรรมการ 2 ปี 

2. นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี กรรมการ 2 เดือน  

(ตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก) 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เผ่าภัค ศิริสุข 

 

กรรมการ 2 เดือน 

(ตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก) 

 

ทั้งนี้ นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เผ่าภัค ศิริสุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน
กรรมการที่ลาออก ซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 

อนึ่ง เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคล  ที่มี
คุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้
ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) 
ได้ พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ 
และระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของ 
คุณสมบัติและทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของ 
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ อันเป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และ พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วน
ได้เสีย) จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กล่าวคือ (1) นางนฤมล  ศักดิ์สิทธิเสรีกุล (2) นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี (3) ผู้ช่วย
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ศาสตราจารย์ ดร. เผ่าภัค ศิริสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอ
ช่ือให้ดำรงแหน่งกรรมการแทนกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นว่าบุคคลที่คณะกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ำกัดฯ  
และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถ 
อุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะด ำรงตำแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กล่าวคือ  
(1) นางนฤมล  ศักดิ์สิทธิเสรีกุล (2) นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เผ่าภัค ศิริสุข ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

หมายเหตุ 

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียง ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยบริษัทฯ จะจัดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 
ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคำนึงถึงความ 

เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้ง 
เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที ่มีมูลค่าตลาด (Market 
Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้
คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจำปี 2565 ตามอัตราเดิมเหมือนปีท่ีผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
 
 อัตราค่าตอบแทน 
 ปี 2564 ปี 2565 (ปีที่เสนอ) 
คณะกรรมการบริษัท 
ค่าตอบแทนประจำ คน/เดือน คน/เดือน 
ประธานกรรมการ 30,000 บาท  30,000 บาท  
กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 10,000 บาท 10,000 บาท 
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กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) ไม่ม ี ไม่ม ี
เบ้ียประชุม คน/คร้ัง คน/คร้ัง 
ประธานกรรมการ 20,000 บาท 20,000 บาท 
กรรมการ 15,000 บาท 15,000 บาท 
โบนัสกรรมการ ทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.8 ของ

จำนวนเงินปันผลรวมต่อปี ใน
อัตราการจ่ายเงินปันผลไม่น้อย
กว่าร ้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของ
งบการเง ินเฉพาะก ิจการของ
บริษัทฯ และหลังหักสำรองทุก
ประเภทตามที่กฎหมายกำหนด 
 
ทั้งนี้ ไม่เกิน 7.0 ล้านบาท ต่อปี 
โดยรวมค่าตอบแทนนประจำ
และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดย
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้
รับค่าตอบแทนท่ีเป็นโบนัส  

ทั้งคณะไม่เกิน 7.0 ล้านบาท ต่อ
ปี โดยรวมค่าตอบแทนประจำ
และเบี ้ยประชุมกรรมการ โดย
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้
รับค่าตอบแทนท่ีเป็นโบนัส 
(เป็นอัตราเดียวกับปี 2564)    

 
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย  

 
 อัตราค่าตอบแทน 
 ปี 2564 ปี 2565 (ปีที่เสนอ) 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนประจำ คน/เดือน คน/เดือน 
ประธาน 20,000 บาท  20,000 บาท  
กรรมการ ไม่ม ี ไม่ม ี
เบ้ียประชุม คน/คร้ัง คน/คร้ัง 
ประธาน 15,000 บาท 15,000 บาท 
กรรมการ 10,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนประจำ ไม่ม ี ไม่ม ี
เบ้ียประชุม คน/คร้ัง คน/คร้ัง 
ประธาน 15,000 บาท 15,000 บาท 
กรรมการ 10,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ค่าตอบแทนประจำ ไม่ม ี ไม่ม ี
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เบ้ียประชุม คน/คร้ัง คน/คร้ัง 
ประธาน 15,000 บาท 15,000 บาท 
กรรมการ 10,000 บาท 10,000 บาท 

 

 (3) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ  

  -ไม่มี- 

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฎตาม

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “ค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร” ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควร  

เสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียด ที่เสนอ

ข้างต้น 

หมายเหตุ 

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา 

ประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าบัญชี ประจำปี 2565  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)   และ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 ซึ่งกำหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งงงตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ 

และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี ่ยวข้อง โดยได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที ่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจาก 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด  (“Deloitte”) และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก Deloitte ได้ปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความ รับผิดชอบ เป็นอิสระ พร้อมทั้งมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็น

อย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

ผู ้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู ้สอบบัญชีซึ ่งมีรายช่ือ 

ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2565  
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1) นายมงคล สมผล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที ่8444 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบ

การเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560)

และ/หรือ 

2) นายมนูญ มนูสุข ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4292 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือใน

งบการเงินของบริษัทฯ)และ/หรือ 

3) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 6797 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือใน

งบการเงินของบริษัทฯ)และ/หรือ 

4) นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 6523 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือใน

งบการเงินของบริษัทฯ) 

หากในกรณีที่ผูส้อบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผูส้อบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น
จาก Deloitte ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได ้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไมม่ีสว่นได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ  งบ
การเงินของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
นอกจากน้ี ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี (นับรวมกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้) ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ คณะกรรมการตลาดทุนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีจาก Deloitte  ทั้ง 4 ท่านของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 4 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
2565 และมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี  จึงเห็นสมควรเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,460,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2564 
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายจริง ดังมีรายละเอียดตามนี้ 

ค่าสอบผู้สอบบัญช ี 2564 2565 (ปีที่เสนอ) 
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (เฉพาะ 
บริษัทฯ โดยไมร่วมค่าสอบบัญชีของ 

บริษัทย่อย และบริษัทร่วม) 

 2,460,000 บาท   2,460,000 บาท 

 
อนึ่ง สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว  

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้แก่ Deloitte อยู่ในวงเงิน
โดยประมาณ 4,993,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ซึ่งบริษัทย่อยจะจ่ายตามจริง 

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่จ่ายให้กับ Deloitte 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte กล่าวคือ นายมงคล สมผล และ/หรือ  
นายมนูญ มนูสุข และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ และ/หรือ นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ 
และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,460,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ 
จะจ่ายตามจริง และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจำปี 2565 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดคา่
สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น 

      หมายเหตุ  

 วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  

ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ของสถาบันการเงินและหุ้นกู้ท่ีจะครบกำหนด

ไถ่ถอน และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ ใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทและชนิดของหุ้นกู ้ : หุ้นกู้ ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงหุ้นกู้ มีประกันและหุ้นกู้ ไม่มีประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้ 

วงเงิน : วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า และ
ในกรณีที่มีการซื้อคืน และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลทำให้เงินต้นคงค้างของ
หุ้นกู้ของบริษัทฯ ลดลง วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือ บริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืนจะนำมา
นับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ท่ีบริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal) 

ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้ตาม และ/
หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing นั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้น
ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่ บริษัทฯ สามารถทาการออกและเสนอ
ขายได้ 

สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 
และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคล และผู้ลงทุนใดๆ โดยอาจเสนอขายภายในประเทศ 
และ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/ หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
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และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมาย และประกาศที่
เกี่ยวข้อง”) โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือ เป็นคราวๆไปและสามารถออก
และเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจำเป็นในการใช้
เงินของบริษัทฯ 

อัตราดอกเบีย้ : อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม และสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ 
ขณะนั้นๆ 

การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ : บริษัทฯ อาจนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่
เหมาะสมและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง 

  และมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารใน
การกำหนดเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น
และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
ซึ่งรวมถึงมีอํานาจในการแต่งตั้งผู้จัดจําหน่าย และ รับประกันการจําหน่าย ผู้จัดจําหน่าย การเข้า
ทําและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement 
และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง การจัดทําและยื่นคําขอและเอกสารต่างๆ  กับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
บุคคลอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง รับรองซึ่งเอกสารและ/หรือสัญญาต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ เป็นต้น 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลและข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นของ  

บริษัทฯ แล้ว และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ

บริษัทฯ และมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ตามรายละเอียดที่

เสนอ ตลอกจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น  

หมายเหต ุ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนการลงมติ 

 

วาระที ่8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)   

 หมายเหตุ ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุม ตาม

ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้

ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ 
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บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 

10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่ได้จัดห้องและสถานที่ไว้

สำหรับการประชุม) บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน  เสียงผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทฯ จะเชิญผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาเข้าร่วมในการประชุมนี้โดยเป็นไป  ตามข้อบังคับ

ของบริษัทฯ รวมถึงตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุม ให้เป็นไปอย่างโปรง่ใส 

ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม  ผู้ถือหุ้นและ

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

บริษัทฯ จะเปิดให้ยื่นคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผ่านระบบ (E-AGM) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
รับชื่อ ผู้ใช้งาน (Username) รหัสผู้ใช้งาน (Password) และลิ้งก์สำหรับเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 
10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยภายหลังผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับ Username และ Password 
แล้ว จะสามารถ ลงทะเบียนผ่านลิงค์เพื่อร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ได้ในวันประชุม (วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 
2565) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยสแกน QR Code หรือเข้าลิ้งก์สำหรับเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

 Scan QR Code เขา้ไปท่ี Link 

 

 

 

https://cv.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 

 

 

สำหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง โปรดกรอกรายละเอียดและลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ 
ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ) และโปรดยื่นคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ E-AGM และจัดส่ง
ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังที่อยู่ของบริษัทฯ ล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้  บริษัทฯ ได้รับ
ภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ได้โดยสามารถศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 9 และโปรดจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังที่อยู่ของบริษัทฯ ล่วงหน้าทางไปรษณีย์
หรือยื่นคำร้องผ่านระบบ E-AGM อย่างใดอย่างหนึ่ง 

       สำหรับเอกสารที่จะจัดส่งมายังบริษัทฯ กรุณาจ่าหน้าซองดังนี ้

 

 

 

 

สำนักเลขานุการบริษัท 

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกดั (มหาชน) 
เลขท่ี 159 ซอย พระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ  

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  

(สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565) 
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ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคำช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะและหลักฐานการแสดง

สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5  รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำ วิธีการ และ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยหากพบปัญหาในการติดตั้งหรือใช้

ระบบงาน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-731- 7999 ต่อ 406 และ 407  ระหว่างวันที่ 18 -  29 เมษายน 2565 เวลา 08.00น. – 

17.00 น.  (เฉพาะวันทําการไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)  

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอใน

ครั้งนี้ กรุณาส่งคำถามมายังสำนักเลขานุการบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพ่ือให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 

พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (หากมี) ที่สามารถติดต่อได้มายังช่องทางต่างๆ ดังนี้ โดยบริษัทฯ จะรวบรวม

คำถามและคำตอบในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมโดยตรงเท่านั้น สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะในเรื่อง

อื่นๆ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจะได้เผยแพร่ผ่านระบบการเผยแพร่

ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม 

1) ส่งมาที่ บริษัทฯ พร้อมหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณีย์ 

2) อีเมล ์: Comsec@cloverpower.co.th 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

                           

 ( นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ ) 

 ประธานกรรมการ 

 

 

 

สำนักเลขานุการบริษัท 

โทรศัพท์ 0-2731-7999 ต่อ 406 และ 407  

อีเมล Comsec@cloverpower.co.th 
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