
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1        หนา้ 1/10        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผลของความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท  

เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 
 

วาระที ่1 รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564 และรับทราบรายงานประจาํปี 2564 

  บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเก่ียวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งแสดงผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2564 และคณะกรรมการบรษิัทไดพิ้จารณาแลว้เห็น

ว่าถูกตอ้งและเพียงพอ จึงเห็นสมควรรายงานให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ฯ รบัทราบผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564 และรายงาน

ประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก QR Code ท่ีปรากฎบน “แบบแจง้การ

ประชมุท่ีมีคิวอารโ์คด้ (“QR Code”) สาํหรบัดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการประชุม” ซึ่งบรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้พรอ้มกับ

หนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้  

การลงมติ:      

  วาระนีไ้ม่ตอ้งลงมติเน่ืองจากเป็นการรายงานใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ รบัทราบ 

…………………………………………. 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที ่                

31 ธันวาคม 2564 

 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม(“พระราชบญัญัติ

บรษิัทมหาชนจาํกดัฯ”) ซึ่งกาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ จึงขอเสนอ

ต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรบัรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ท่ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่ามีความถูกตอ้ง 

ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบัญชีท่ีรบัรองทั่วไป พรอ้มทัง้ ไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจาก บริษัท สาํนักงาน อีวาย 

จํากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรบัรอบปีบัญชี สิน้สุด  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  พรอ้มกันนี้ บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสาํคัญ 

ทางการเงินจากรายงานประจาํปี 2564 แนบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีด้ว้ยแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

การลงมติ:         

  ตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน    

…………………………………………. 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติจดัสรรเงนิกาํไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจากผลการดาํเนินงานปี 2564 

  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ                     

ขอ้ 51 กาํหนดว่า “บริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสาํรอง



 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1        หนา้ 2/10        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ัดสรรเงินทุนสาํรองอ่ืน ตามท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชนใ์นการดาํเนิน

กิจการของบรษิัทดว้ยก็ได ้…” 

  ทัง้นี ้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯ มีกาํไรสุทธิเป็นจาํนวน 

127,128,167 บาท ดงันัน้ เพ่ือเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขา้งตน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนมุตัิใหบ้รษิัทฯ จดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายในอตัรารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี 2564 

คิดเป็นจาํนวนเงินท่ีสาํรองตามกฎหมายไวท้ัง้สิน้ 6,356,408 บาท 

การลงมติ:         

  ตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

…………………………………………. 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2564 

  บรษิัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานปกติ

ตามงบการเงินรวมของบรษิัท หลังจากการหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และการจัดสรรทุนสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามขอ้บังคับของ

บรษิัทและตามกฎหมายแลว้ ทัง้นี ้โดยตอ้งไม่เกินกาํไรสะสมของบรษิทัฯ ท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจาํกัดฯ มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 49 กาํหนดว่า “หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลประเภทอ่ืนนอกจากกาํไร ใน

กรณีท่ีบรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงนิปันผล” 

ทัง้นี ้จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 บริษัทฯ มีกาํไรสะสม (หลงัจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย) ตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน 185,336,920 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม

สามัญผูถื้อหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 ในอัตรา 0.069 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น

จาํนวน 2,381,250,000 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 164,306,250 บาท หรือเป็นรอ้ยละ 88.65 ของกาํไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทฯ ได  ้เน่ืองจากบริษัทฯ มีกําไรสะสม (หลังจัดสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิน้สุด ณ วันท่ี                      

31 ธันวาคม 2564 เป็นจาํนวน 185,336,920 บาท เท่านัน้ โดยขอ้มลูการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2564 เป็นดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

กาํไร/(ขาดทนุ) สทุธิ    (ลา้นบาท) 127.13 

กาํไร/(ขาดทนุ) สะสม*  (ลา้นบาท) 185.34 

กาํไร/(ขาดทนุ) ต่อหุน้  (บาท) 0.06 

งบการเงนิรวม 

กาํไร/(ขาดทนุ) สทุธิ    (ลา้นบาท) 828.42 

กาํไร/(ขาดทนุ) สะสม*  (ลา้นบาท) (740.63) 

กาํไร/(ขาดทนุ) ตอ่หุน้  (บาท) 0.42 



 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1        หนา้ 3/10        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 

อัตราเงนิปันผลจ่ายปี 2564 (บาท:หุน้) 0.069 

จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 2,381.25 

คิดเป็นจาํนวนเงนิปันผลจ่าย (ล้านบาท) 164.31 

อตัราเงินปันผลจ่ายต่อกาํไรสะสม 

ตามงบการเงินเฉพาะกจิการ (รอ้ยละ) 
88.65 

หมายเหต ุ: *กาํไร (ขาดทนุ) สะสม หลงัหลงัจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย 

 

โดยคณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้กาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการรบัเงินปันผลสาํหรบั

ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน 

ปี 2564 ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

ทั้งนี ้เงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2564 ในอัตรา 0.069 บาทต่อหุ้น จะจ่ายจากกาํไรสะสมตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการปี 2564 ซึ่งเป็นกาํไรจากเงินปันผลจากบรษิัทย่อย แบ่งเป็น (1) เงินปันผลอตัราหุน้ละ 0.025 บาท จ่ายจากกาํไรจากเงิน

ปันผลของบริษัทย่อยท่ีผ่านการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 20 ซึ่งผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาจะไดร้บัสิทธิเครดิตภาษีในการ

คาํนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรษัฎากร และ (2) เงินปันผลอตัราหุน้ละ 0.044 บาท จ่ายจากกาํไรจากเงินปัน

ผลจากบรษิัทย่อย ท่ีไม่ไดผ่้านการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจากการประกอบกิจการ เน่ืองจากใชสิ้ทธิขาดทนุสทุธิท่ีมีสิทธินาํมาหกัตาม

กฎหมาย ส่งผลใหผู้ถื้อหุน้บุคคลธรรมดาจะไม่ไดร้บัสิทธิเครดิตภาษีในการคาํนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวล

รษัฎากร 

การลงมติ:         

 ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน  

…………………………………………. 

วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2565 

  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกัดฯ และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 21 ซึ่งกาํหนดว่า “ในการประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวน 1 ใน 3 โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็น 3 ส่วน

ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียน

บริษัทนั้น ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซึ่งพน้จาก

ตาํแหน่งในวาระนีอ้าจไดร้บัเลือกใหเ้ขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได”้ 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 ทาํใหก้รรมการบริษัทจาํนวน 15 ท่าน 

มีวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการเท่ากัน ซึ่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 จะมีกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตาม

วาระประจาํปี 2565 จาํนวน 5 ท่าน (ปีแรก ผ่านวิธีการจบัสลาก) จากจาํนวนกรรมการบรษิัททัง้หมด 15 ท่าน ประกอบดว้ยบคุคลดงันี ้
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รายชื่อกรรมการทีค่รบวาระ ตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 

1. นายตนพุล วิรุฬหการุญ กรรมการบรษิัท (ท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร) - ไม่มี - 

2. นายปิยะ ซอโสตถกิลุ กรรมการบรษิัท (ท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร) - ไม่ม ี- 

3. นายระฟ้า ดาํรงชยัธรรม กรรมการบรษิัท (ท่ีเป็นผูบ้รหิาร) • กรรมการบรหิาร 

4. นายสมบรูณ ์กิติญาณทรพัย ์ กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

5. นางดวงมณี สขุมุ กรรมการอิสระ • กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้น

เสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้ สาํหรบัการประชมุสามญั 

ผูถื้อหุน้ฯ ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ท่ี www.theoneenterprise.com ตัง้แต่วนัท่ี 25 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 22 กุมภาพันธ ์2565 แต่

ปรากฏว่าไม่มผีูถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลเขา้มายงับรษิัทฯ  

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ในการประชมุครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2565 จึงได้

กลั่นกรองและพิจารณาดว้ยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจไดว้่าบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นีม้ี

คณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบของกรรมการท่ีครบวาระแต่ละท่าน 

โดยคาํนึงถงึประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ เป็นสาํคญั ภายใตน้โยบาย หลกัเกณฑ ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบรษิัทฯ (ปรากฎ

รายละเอียดในรายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใตห้วัขอ้ “7.3 การกาํกบัดแูลกิจการ > 7.3.1 โครงสรา้งกรรมการ

บริษัท > ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน > 1.การสรรหา” (หน้า  

165 - 170)” จึงไดม้ีความเห็นว่ากรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายตนพุล วิรุฬหการุญ 

(2) นายปิยะ ซอโสตถิกุล (3) นายระฟ้า ดาํรงชยัธรรม (4) นายสมบูรณ ์กิติญาณทรพัย ์และ (5) นางดวงมณี สขุมุ สมควรท่ีจะไดร้บั

การแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติครบถว้นตามท่ีพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชน

จาํกัดฯ และหน่วยงานกาํกับดูแลกาํหนด มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งยังเป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ มี

ความรูค้วามสามารถ รวมทัง้ มีประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิทัฯ มีวิสยัทศันท่ี์กวา้งไกล สามารถปฏิบตังิาน

ในฐานะกรรมการไดเ้ป็นอย่างดี มีส่วนเกือ้กูลและใหก้ารสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอันก่อใหเ้กิดประโยชนก์ับบริษัทฯ 

ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาไดเ้ป็นอยา่งดี 

โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาเสนอให้กรรมการ ลาํดับท่ี (4) นายสมบูรณ์ กิติญาณทรพัย ์และลาํดับท่ี (5)                  

นางดวงมณี สุขุม เป็นกรรมการอิสระ เน่ืองจากมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับนิยามกรรมการอิสระของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ และทัง้ 2 ท่านจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่าง

เป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ และนายสมบูรณ์ กิติญาณทรพัย ์ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดาํรง

ตาํแหน่งท่ีผ่านมา ไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงัและความซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ ไดม้ีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย  หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  วตัถุประสงค ์ ขอ้บังคบัของบริษัท  มติคณะกรรมการ  ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เป็นอย่างด ี 

และเป็นไปตามรายละเอียดแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3.6 
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ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียทั้ง 5  ท่านท่ีครบวาระ) จึงไดก้ลั่นกรองและ

พิจารณาดว้ยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบุคคลท่ีไดร้ับการเสนอชื่อในครัง้นี ้มีคุณสมบัติท่ี

เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบของกรรมการท่ีครบวาระแต่ละท่าน โดยคาํนึงถึง

ประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ เป็นสาํคญั ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ขา้งตน้ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ฯ พิจารณาแต่งตัง้บคุคลทัง้ 5 ท่านดงัท่ีกล่าวมา เป็นกรรมการของบรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  โดยประวตัแิละขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งของ

บคุคลดงักล่าว และนิยามกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3.1 - 3.6 

การลงมติ:  

  วาระนีต้อ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเลือกตัง้กรรมการท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 20 (รายละเอียด

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) และตอ้งผ่านมตอินมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

…………………………………………. 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สาํหรับปี 2565 

 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 33 ซึ่งกาํหนดว่า “กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทใน

รูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจาํนวน

แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็น

อย่างอ่ืนก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบรษิัท โดยจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ

กรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจา้งของบริษัทในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือ

ลกูจา้งของบรษิัท” 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี ้  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท  

ไดพิ้จารณาเร่ืองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สาํหรบัปี 2565 ตามหลักเกณฑแ์ละขั้นตอนการ

เสนอค่าตอบแทน กล่าวคือ การกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความ

รบัผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชนท่ี์ไดร้บัจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของ

บรษิทัฯ  พรอ้มกบั ไดเ้ปรียบเทียบอา้งอิงกบับรษิัทอ่ืนท่ีอยู่ในหมวดอตุสาหกรรมเดียวกนัและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมทัง้รายงาน

การสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประจาํปี 2563  ซึ่งจัดทาํโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นพอ้งตอ้งกันว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีใชใ้นการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ ใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด  

 จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุย่อย สาํหรบัปี 2565 ตามรายละเอียดดงันี ้

 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (ผ่านการแตง่ตั้งจากคณะกรรมการบริษทั) ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการบรษิัท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4. คณะกรรมการบรหิาร 
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 การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2565 จะประกอบด้วย 

1. ค่าตอบแทนประจาํ (จะถกูกาํหนดเป็นอตัราคงท่ี) 

2. เบีย้ประชมุ (จะถกูกาํหนดเป็นอตัราคงท่ี) 

3. ค่าบาํเหน็จประจาํปี 

 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2565 เป็นดังนี ้

(ก) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2565 ใหแ้ก่ คณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ในวงเงินรวม

ทั้งสิน้ไม่เกิน 15,880,000 บาท โดยค่าตอบแทนประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุมรายครั้ง  

(ตามการเขา้ร่วมประชุมจริงต่อครัง้) และบาํเหน็จประจาํปี เป็นวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี (จดัสรรตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว)้ 

 (หน่วย : บาท / ปี) 

คณะ ปี 2565 (ทีเ่สนอ) ปี 2564 

คณะกรรมการบรษิทั 

รวมคา่ตอบแทนท่ีเสนอขออนมุตัิ

จ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 15,880,000 บาท 

รวมคา่ตอบแทนท่ีจา่ยทัง้สิน้ไม่

เกิน 11,000,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบ 

คณะกรรมการบรหิาร 

(ข)  ค่าตอบแทนทีมิ่ใช่ตัวเงนิ / สิทธิประโยชนอ์ื่น 

 - ไม่มี - 

1)  หลักเกณฑก์ารจดัสรรค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจาํเดือน ท่ีจ่ายใหก้บัคณะกรรมการบรษิัท ใหจ้่ายทกุเดือน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจาํเดือน (บาท / คน / เดอืน) 

ปี 2565 (เสนอ) ปี 2564 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบรษิัท 30,000 30,000 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 20,000 20,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - 

 

-จงใจเวน้ว่าง- 
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• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบรษิัท ท่ีเขา้รว่มประชมุ) โดยมอีตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท / คน / คร้ัง) 

ปี 2565 (เสนอ) ปี 2564 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบรษิัท 20,000 20,000 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 20,000 20,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 20,000 20,000 

• บาํเหน็จประจาํปี 

เห็นสมควรกาํหนดวงเงินสาํหรบัการจัดสรรบาํเหน็จประจาํปี 2565 ไวไ้ม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินท่ี

รวมอยู่ในวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2565 จาํนวน 15,880,000 บาทแลว้ 

ทัง้นี ้การจ่ายบาํเหน็จประจาํปี 2565 จะจ่ายจากวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ประจาํปี 2565 ส่วนท่ีเหลือ หลงัจากหกัดว้ยจาํนวนเงินค่าตอบแทนประจาํเดือนและค่าเบีย้ประชมุทัง้หมดท่ีจ่าย

ใหก้บักรรมการบรษิัทและกรรมการชดุย่อยแลว้ 

ทัง้นี ้กาํหนดหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการจัดสรรบาํเหน็จประจาํปี 2565 เป็นดังนี ้

1. มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาจดัสรรบาํเหน็จประจาํปี 2565 

2. กาํหนดให้จ่ายค่าบาํเหน็จประจาํปี 2565 ไว้ท่ีไม่เกิน 0.15% ของรายไดร้วม ตามงบการเงินประจาํปี 

2565 โดยกาํหนดจา่ยบาํเหน็จปี 2565 ตอ้งไม่เกินวงเงนิ 10 ลา้นบาท 

3. ผลประกอบการของกลุ่มบรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) จะตอ้งมีผลประกอบการเป็นผล

กาํไร 

4. กาํหนดจ่ายบาํเหน็จใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัเท่านัน้ โดยการจดัสรรบาํเหน็จจะจดัสรรตามจาํนวนครัง้ท่ี

เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเท่านัน้ โดยประธานบรษิัทจะไดร้บัค่าบาํเหน็จเป็น 1.5 เท่า ส่วนกรรมการ

ท่านอ่ืนๆ ไดร้บั 1 เท่า 

2)  หลักเกณฑก์ารจัดสรรค่าตอบแทน คณะกรรมการชุดย่อย 

เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย ท่ีแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท ดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจาํเดือน : กาํหนดใหจ้า่ยกบัคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจา่ยทกุเดือน ซึง่มอีตัราการจ่าย

ดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจาํเดอืน (บาท / คน / เดอืน) 

ปี 2565 (เสนอ) ปี 2564 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

กรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000 

• ค่าเบีย้ประชุม : จ่ายใหแ้ก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และ

กรรมการบรหิาร ท่ีเขา้รว่มประชมุ โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้
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คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท / คน / คร้ัง) 

ปี 2565 (เสนอ) ปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบ  20,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการสรรหาฯ 15,000 15,000 

กรรมการสรรหาฯ 15,000 15,000 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบรหิาร 10,000 10,000 

กรรมการบรหิาร (ท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร) 10,000 10,000 

กรรมการบรหิาร (ท่ีเป็นผูบ้รหิาร) -ไม่จ่าย- -ไม่จ่าย- 

• ค่าตอบแทนทีมิ่ใชต่วัเงนิ / สทิธิประโยชนอ์ืน่ :  

- ไม่มี - 

การลงมติ:  

  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุ 

…………………………………………. 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชสีาํหรับปี 2565 

  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตบิรษิัทมหาชนจาํกดัฯ และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 57 ซึ่งกาํหนดใหท่ี้ประชมุสามญัผู้

ถือหุน้ฯ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.75/2561 

(ฉบับท่ี 14) เร่ืองหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษิัทท่ี

ออกหลกัทรพัย ์ท่ีกาํหนดเก่ียวกับเร่ืองการหมนุเวียนผูส้อบบัญชี สรุปประเด็นสาํคัญไดด้ังนี ้“ใหบ้รษิัทท่ีออกหลกัทรพัยซ์ึ่งมีหุน้เป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์แห่งประเทศไทยจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชรีายใดปฏิบตัิหนา้ท่ี

สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้เจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะ

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทได ้เมื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ยหา้รอบปีบญัชีติดต่อกนั” 

  สาํหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณากลั่นกรองการเลือกผูส้อบบัญชีแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ฯพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้

ผูส้อบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ สาํหรบัรอบปีบัญชีสิน้สดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 เน่ืองจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าอีวายเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ และบริษัทย่อยมาตัง้แต่ปี 2556 (รวม 9 ปี) 

มีมาตรฐานการทาํงานท่ีดี มีความเป็นอิสระในการทาํงาน และมีผลงานในการปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจเสมอมา 

ทัง้นี ้กาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปนี ้เป็นผูท้าํการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ : 
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ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: 

(1)    นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4501 หรือ 

       (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ ปี 2559 – 2564 รวม 6 ปี)  

(2) นายกฤษดา เลิศวนา   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4958 หรือ   

 (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงนิของบรษิัทฯ ปี 2556-2558 รวม 3 ปี) 

(3) นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขท่ี 5238 

 (ยงัไมเ่คยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

  ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหอี้วายจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของอีวายทาํ

หน้าท่ีสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได  ้ทั้งนี ้ ผู้สอบบัญชีผูล้งนาม

ตรวจสอบหรือสอบทาน มิไดม้ีความสมัพันธ ์หรือมีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับ

บคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด  

  นอกจากนีแ้ลว้ผูส้อบบญัชีของ อีวาย ท่ีเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัทย่อยมีดงันี:้  

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย: 

 (1)    นายเติมพงษ ์ โอปนพนัธุ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4501 หรือ 

 (2) นายกฤษดา เลิศวนา   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4958 หรือ 

 (3)  นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5238 
 
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ: 

  คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาดว้ยความรอบคอบแลว้ เห็นสมควร

เสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนมุตัิค่าสอบบญัชสีาํหรบัปี 2565 ของบริษัทฯ เป็นจาํนวนเงิน 1,200,000 บาท (หน่ึงลา้น

สองแสนบาท) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบญัชีในปี 2564 ท่ีผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบญัชีท่ีอาจเพ่ิมขึน้จากการควบรวมกิจการหรือการขยาย/

เปล่ียนธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ ในอนาคต หรือผลกระทบจากการตรวจสอบพิเศษ (เปล่ียนนโยบาย/มาตรฐานการบญัชี)) โดยเห็นว่าค่า

สอบบญัชดีงักล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสมแลว้เมื่อเปรียบเทียบกบัผูส้อบบญัชีรายอ่ืนท่ีเสนอมายงับรษิัทฯ 

โดยขอ้มลูเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ ในปี 2565 กบัปี 2564 เป็นดงันี ้  

                (หน่วย: บาท) 

บริษัท 

คา่สอบบัญช ี

ปี 2565  

(ทีเ่สนอ) 

เพิ่ม / (ลด) 

คิดเป็น 

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2564 

-  บรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 1,200,000 0% 1,200,000 

-  ค่าบรกิารอ่ืน (Non-audit services fee) -ไม่ม-ี - 3,150,000 * 

หมายเหตุ :  

* ทัง้นี ้ในปี 2564 บรษิัทฯ มีการรบับรกิารอ่ืน (Non-audit services fee) จาก อีวาย คือ การปฏิบตัิงานท่ีใหค้วามเชื่อมั่นเพ่ือรายงาน

ต่อการรวบรวมขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนท่ีรวมอยู่ในหนงัสือชีช้วน 



 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1        หนา้ 10/10        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

การลงมติ:         

  ตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน   

……………………………………………………… 

วาระที ่8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัดฯ 

ซึ่งกาํหนดว่าผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเร่ือง

อ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้และเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีอาจมีขอ้ซกัถามหรือประสงคจ์ะแสดงความเห็น

อ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถา้มี) เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดช้ีแ้จงขอ้ซกัถามหรือขอ้สงสยัต่างๆ รวมถงึกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ส่งคาํถามหรือความเห็น

มายงับรษิัทฯ เป็นการล่วงหนา้ 

อย่างไรก็ตาม ตามหลักการกาํกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไม่

แนะนาํใหม้ีการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือนดัประชมุใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิหรือลงมต ิ

 

ข้อเทจ็จริงเพิ่มเติมเร่ืองการกาํหนดวาระการประชุม  

   เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระ

การประชุมเป็นการล่วงหน้า สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์บริษัท ท่ี www.theoneenterprise.com ตั้งแต่วันท่ี                    

25 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผลปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอ่ืนใดเข้ามายังบริษัทฯ  

คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นสมควรกาํหนดระเบียบวาระการประชุมสาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ ดงัท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุท่ี

ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้นี ้

**************************************************** 

 


