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 ท่ี  GEN 23300075/002/64 
  วนัท่ี 5 มีนาคม 2564 
 
เร่ือง   ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 

เรียน   ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน)  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563  
2. รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code 
3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
4. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ขอให้น ามาในวนัประชุม)  
5. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข.) 
6. ขอ้มูลผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ                                       

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
7. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉนัทะ  
8. ขอ้มูลกรรมการอิสระผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น 
9. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
10. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี แบบรูปเล่ม 
12. แบบคดักรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 

 
 คณะกรรมการบริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2564                                        
วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องลาดพร้าว สวีท ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่องดรับการลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อ
รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ตั้งแต่วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 จนถึงวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  (กล่าวคือ วนัท่ี 30 มีนาคม 2564)   

บริษทัฯ ขอแจง้ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ตามมติของคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี 
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ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันศุกร์ที่                                
5 มิถุนายน 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  

การประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ได้จัดขึ้ นเ ม่ือวันศุกร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2563                                  
โดยมีส าเนารายงานการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของ                       
ท่ีประชุม เห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ :    

มติในระเบียบวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 และอนุมัติงบการเงิน

ประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  

 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. 
บริษทัมหาชน”) มาตรา 112 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 42 ก าหนดให้คณะกรรมการตอ้งด าเนินการให้ผูส้อบบญัชี
จดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น                 
ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติั 

ทั้งน้ี รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 
2563 (รูปแบบ QR Code) ซ่ึงได้จัดส่งให้กับผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี  ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2                      
ในส่วนการสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 นั้น บริษทัฯ จะน าเสนอในระหว่างการประชุมสามญั                     
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ต่อไป  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  

   เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ                
ในปี 2563 และอนุมัติงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ                        
ไดต้รวจสอบและรับรอง และไดผ้า่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2                           
รายงานประจ าปี 2563 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  
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งบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

งบการเงินรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ  (1) ส่วนของเจ้าของท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  (ไม่รวมส่วนได้เ สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม )                           

มีจ านวน 36,436 ลา้นบาท 
(2)  รวมก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน จ านวน 58 ลา้นบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 

 
 
 
คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ :   

มติในระเบียบวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 

 

 

รายการ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
- สินทรัพยร์วม 100,556 
- หน้ีสินรวม 58,223 
- ส่วนของเจา้ของรวม(1) 42,333 
- รายไดร้วม(2) 45,896 
- ก าไรสุทธิ 6,698 
- ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 6,360 
- ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 4.35 

รายการ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
- สินทรัพยร์วม 63,459 
- หน้ีสินรวม 33,812 
- ส่วนของเจา้ของรวม 29,647 
- รายไดร้วม 23,973 
- ก าไรสุทธิ 6,129 
- ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุ้น) 4.19 
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ระเบียบวาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  

ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 45 ก าหนดใหท่ี้ประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และคณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่                          
ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือคณะกรรมการเห็นวา่บริษทัมีก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้นได ้เม่ือคณะกรรมการประกาศ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากน้ี 
มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 43 ก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  

เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาดงัต่อไปน้ี 

1) การจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 

บริษทัฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมายแลว้ 
โดยทุนส ารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 1,598,287,193 บาท ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่จ าเป็นต้อง
จดัสรรก าไรสุทธิไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายจากผลประกอบการบริษทัฯ ปี 2563 อีก 

2) การจ่ายเงินปันผล 
จากผลประกอบการของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ                     

ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ ตามงบการเงินรวม จ านวน 6,360,008,657 บาท คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาถึงปัจจยั
ต่างๆ อาทิ ผลการด าเนินงาน ประมาณการกระแสเงินสด และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว                                    
จึงเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาดงัต่อไปน้ี 

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงแรกของ                        
ปี 2563 (ม.ค. – มิ.ย. 2563) จ านวน 1.709 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจ านวนทั้งส้ิน 2,500,036,345 บาท ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563 ซ่ึงได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  3 กันยายน 2563 แล้ว 

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ประจ าปี 2563                    
จ านวน 2.529 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจ านวนทั้งส้ิน 3,699,585,674  บาท ทั้งน้ี เม่ือหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงแรกของปี 2563 จ านวน 1.709 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจ านวนทั้งส้ิน 2,500,036,345 บาท 
จะยงัคงเหลือเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงหลงัของปี 2563 (ก.ค. – ธ.ค. 2563) จ านวน 0.820 บาทต่อหุ้น 
หรือคิดเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,199,549,329 บาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 เมษายน 2564 และมอบอ านาจให้
นายพยุงศกัด์ิ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการ มีอ านาจในการเปล่ียนแปลง แกไ้ข วนัก าหนดจ่ายเงินปันผลประจ าปี                
ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีมีผลกระทบต่อก าหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น อาทิ รัฐบาลมีการประกาศ                                  
การเปล่ียนแปลงวนัหยดุราชการ เป็นตน้  
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ในการน้ี บริษัทฯ ได้ก าหนดให้วันท่ี 10 มีนาคม 2564 เป็นวันก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้น                           
ท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้อง                            
รอการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา  

(บาท/หุน้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Normalized Net Profit คือ ก าไรสุทธิก่อนรวมก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ รายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                                 
รอการตดับญัชี และรายการปรับปรุงตามมาตรฐานบญัชี (TFRS) 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ :   

มติในระเบียบวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 4 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  

ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน มาตรา 90 ก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบไปดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 27 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เงินบ าเหน็จ เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง โบนัส 
สวสัดิการ หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนท านองเดียวกนั 

ปี 
เงินปันผล
ระหว่างกาล 

เงินปันผล 
ประจ าปี 

เงินปันผล 
รวม 

% of Normalized Net Profit* 

2563 1.709 0.820 2.529 61% 
2562 8.203 2.050 10.253 195% 
2561 1.608 1.177 2.785 50% 
2560 1.531 4.219 5.750 97% 
2559 1.458 4.292 5.750 90% 
2558 1.388 4.362 5.750 86% 
2557 1.100 2.205 3.305 50% 
2556 0.851 1.904 2.755 50% 
2555 0.810 1.301 2.111 61% 
2554 0.772 1.238 2.010 72% 
2553 0.735 1.179 1.914 62% 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาการก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 โดยใชห้ลกัเกณฑ์การค านึงถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ ได้แก่ ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ผลงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และการเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัและ            
มีขนาดใกลเ้คียงกนั และเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
และกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2564 เป็นตน้ไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

 

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 2561 2562 2563 2564 

ประธาน     
ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) 165,000 165,000 165,000 165,000 
ค่าเบ้ียประชุม (บาทต่อคร้ัง) 44,000 44,000 44,000 44,000 
ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
สมาชิก     
ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) 110,000 110,000 110,000 110,000 
ค่าเบ้ียประชุม (บาทต่อคร้ัง) 37,400 37,400 37,400 37,400 
ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

2561 2562 2563 
 
 

2564 

ประธาน     
ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) 55,000 55,000 55,000 55,000 
ค่าเบ้ียประชุม (บาทต่อคร้ัง) 30,800 30,800 30,800 30,800 
ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
สมาชิก     
ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) 55,000 55,000 55,000 55,000 
ค่าเบ้ียประชุม (บาทต่อคร้ัง) 22,000 22,000 22,000 22,000 
ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

คณะกรรมการบริษัทฯ 2561 2562 2563 2564 

ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) 489,500 489,500 489,500 489,500 
ค่าเบ้ียประชุม (บาทต่อคร้ัง) 112,200 112,200 112,200 112,200 
ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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โดยท่ีบริษทัฯ จะชดเชยภาษีเงินได้ไม่เกินร้อยละสิบ  (10%) ของเงินท่ีได้รับจากบริษทัฯ 
ใหแ้ก่กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านดงัท่ีเคยปฏิบติัมา
ในปีก่อน ๆ  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : 

เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2564 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ :   

มติในระเบียบวาระน้ีจะต้องได้รับอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)                 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุม 

 
ระเบียบวาระที่ 5 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  

ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน มาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีก
ก็ได ้

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 โดย
พิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบติั ทกัษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจพลงังาน รวมถึงพิจารณา
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ี ภาระ และความรับผิดชอบ โดยไดเ้สนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ พิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส       
เอบีเอเอส จ ากดั (“PwC”) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 และขอเสนอการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 944,500 บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ส่ิงพิมพ์ ค่าไปรษณียากร                                
ค่าติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ โดยเรียกเก็บตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ผู้สอบบัญชี  
เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 โดยผูส้อบบญัชีท่ีสามารถลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัฯ ไดแ้ก่  
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวฒันาสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผูส้อบบญัชี                          
รับอนุญาตเลขท่ี 6552 หรือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795 หรือ นางสาววรรณวิมล                       
ปรีชาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9548 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ                  
งบการเ งินของบริษัทฯ และในกรณี ท่ีผู ้สอบบัญชี รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติ งา นได้                                                 
ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์       
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได ้
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ทั้ งน้ี ผู ้สอบบัญชีจาก PwC ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ                    
บริษทัฯ บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ  

2) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
เห็นสมควรเสนอก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรับปี 2564 ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

จ านวนเงิน (บาท) เพิม่ (ลด) 

ประจ าปี 2563 ประจ าปี 2564 
(ปีที่เสนอ) 

บาท ร้อยละ 

ค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงินประจ าปี
และรายไตรมาส 

944,500 944,500 - - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ส่ิงพิมพ ์
ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ 

เรียกเก็บไดต้าม
จริง 

(ไม่เกินร้อยละ 8 
ของค่าสอบบญัชี) 

เรียกเก็บไดต้าม
จริง 

(ไม่เกินร้อยละ 8 
ของค่าสอบบญัชี) 

- - 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลั่นกรองจากข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) ดังมีรายช่ือตามท่ีเสนอ เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 และก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรับปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 944,500 บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ส่ิงพิมพ ์                
ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ โดยเรียกเก็บตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบญัชี ตามขอ้เสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ :   

มติในระเบียบวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  

ตามพ.ร.บ. บริษทัมหาชน มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 16 ก าหนดให้ในการ
ประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนาน
ท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อนถา้จ านวนกรรมการท่ีออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ให้กรรมการออกตามจ านวน                
ท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับ
ต าแหน่งอีกก็ได ้
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ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 บริษทัฯ มีกรรมการซ่ึงจะครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง จ านวน 3 ท่าน โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1) นายพยงุศกัด์ิ ชาติสุทธิผล กรรมการ/ ประธานกรรมการ 
2) พลต ารวจเอกเอก องัสนานนท ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
      ค่าตอบแทน 
3) นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทัฯ มีนโยบายในการพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมและคุณสมบติัครบถว้น
ท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงไดด้ าเนินการสรรหา
และคดัเลือกกรรมการ ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รับการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ แทนกรรมการ
ท่ีหมดวาระ เพื่อให้มัน่ใจว่าคณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยผูท่ี้มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขา
อาชีพ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจและเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ต่างๆ  ของบริษัทฯ  ทั้ งน้ี บริษัทฯ                            
ไดพ้ิจารณาจากคุณสมบติั ประสบการณ์ คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล รวมถึงผลการปฏิบติังานของบุคคลดังกล่าวและ
คดัเลือกเพื่อเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัฯ อาทิ  

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ 
- การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล 
- ความมีวุฒิภาวะและความมัน่คง และกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ 
- ยดึมัน่ในการท างานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยีย่งมืออาชีพ 
- ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้มตามท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

ทั้ งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของ
กรรมการทั้ง 3 ท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระตามรายช่ือขา้งตน้ ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ในสาขาอาชีพ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ต่างๆ ของ             
บริษทัฯ อีกทั้ง ทุกท่านมีภาวะผูน้ า เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม และมีประวติัการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย                   
จึงเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1) นายพยงุศกัด์ิ ชาติสุทธิผล ด ารงต าแหน่ง กรรมการ/  
    ประธานกรรมการ 
   ต่ออีกวาระหน่ึง 
2) พลต ารวจเอกเอก องัสนานนท ์ ด ารงต าแหน่ง กรรมการ/  

   ประธานกรรมการสรรหาและ 
    พิจารณาค่าตอบแทน  

   ต่ออีกวาระหน่ึง 
3) นางภทัรียา เบญจพลชยั ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ/  

   ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   ต่ออีกวาระหน่ึง 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในกรณีน้ี ไดพ้ิจารณากลัน่กรอง 
อย่างรอบคอบและระมดัระวงั เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษทัฯ                   
ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงการแกไ้ขเอกสารส าคญัต่างๆ ของบริษทัฯ
ส าหรับการเปล่ียนแปลงกรรมการ รวมถึงด าเนินการแก้ไขเร่ืองดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอ่ืน                           
ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ทั้ งน้ี ข้อมูลผู ้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อ เลือกตั้ งเ ป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฎตาม                          
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 โดยผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบติัความเป็นอิสระครบถ้วน ซ่ึงสามารถ                              
ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ :   

บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้ น ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู ้ออกเสียงช้ีขาด                          
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 15 (ค) 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 
ในวันประชุมสามัญผูถื้อหุ้น  ผู ้ถือหุ้น และ/หรือ ผู ้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม                           

ไดต้ั้งแต่เวลา 7.00 น. บริษทัฯ ขอความร่วมมือให้ผูถื้อหุ้น และ/หรือ ผูรั้บมอบฉันทะโปรดน าเอกสารและหลกัฐาน
ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 และ ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม และขอความกรุณาศึกษา                         
วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉนัทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองและมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษทัฯ ตามรายช่ือกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุ้น
สามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยขอความกรุณาศึกษาและด าเ นินการตามวิธีการ
ลงทะเบียนและการมอบฉันทะตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 บริษทัฯ จะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษทัฯ 
ซ่ึงปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 9 ทั้งน้ี หากผูถ้ือหุ้นมีค าถามในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัระเบียบวาระการประชุม 
สามารถติดต่อสอบถามล่วงหนา้ไดท่ี้ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เบอร์โทรศพัท ์02-140-4606 หรือ 02-140-5317 
อีเมล ์company-secretary@gpscgroup.com หรือส่วนผูล้งทุนสัมพนัธ์ เบอร์โทรศพัท ์02-140-4646 หรือ 02-140-5318 
อีเมล ์ir@gpscgroup.com  

 

 

mailto:company-secretary@gpscgroup.com%20โทร
mailto:ir@gpscgroup.com%20โทร
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อน่ึง เน่ืองจากการจัดประชุมผู ้ถือหุ้นคร้ังน้ีอยู่ในช่วงเวลาท่ีมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ                           
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อดงักล่าว บริษทัฯ จึงขอแจง้ให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมประชุม
โปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง  ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุม             
ทุกท่านกรอกแบบคัดกรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และน าส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้า
ประชุม รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12 ทั้งน้ี การปฏิบติัตามมาตรการและแนวปฏิบติัดงักล่าวอาจก่อให้เกิด
ความล่าชา้และความไม่สะดวกต่อผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน บริษทัฯ ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสน้ี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564      
ตามวนั เวลา และสถานท่ีตามท่ีกล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัขอบคุณยิง่ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                                                 (นายพยงุศกัด์ิ ชาติสุทธิผล) 
                                               ประธานกรรมการ 

 

  

ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝ่ายเลขานุการบริษทัและก ากบักิจการองคก์ร 
โทรศพัท:์ 02-140-5317 
โทรสาร:  02-140- 4601  


