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9 เมษายน 2564 

 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1) ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563  

2) รายงานประจ าปี 2563 ในรปูแบบรหสัควิอาร ์(QR Code) แบบแจง้การประชมุ และวธิกีารใชร้หสัควิอาร์ 
    (QR Code) ส าหรบัดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 

  3) ขอ้มลูของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระซึง่ไดร้บัการเสนอชือ่กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม ่

  4) ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 

  5) นิยามของกรรมการอสิระ 
  6) ขอ้บงัคบัของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

  7) เงือ่นไขวธิกีารลงทะเบยีน ข ัน้ตอนการลงทะเบยีน และเอกสารทีต่อ้งน ามาแสดงในวนัประชมุ 

  8) หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข (สามารถ Download หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ ค ไดจ้าก 

   www.haadthip.com) 

9) มาตรการและแนวปฏบิตัตินส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ในการป้องกนั 

    การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบสอบถามส าหรบัคดักรองโรคไวรสั 

    โคโรนา 2019 (COVID-19)  
10) แบบแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

 11) แบบฟอรม์ค าถามล่วงหน้าส าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

 12) แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 2563  

  13) แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชมุ 

  

คณะกรรมการบรษิทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทรท์ี ่
26 เมษายน 2564 เวลา 14:30 น. ณ ห้องรเีจนซี ่บอลรูม ชัน้ 5 โรงแรมไฮแอท รเีจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวทิ เลขที่ 1 ถนน
สขุุมวทิ ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรือ่งต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม 
ดงัต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 

 

ขอ้มลูประกอบ  :   การประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งไดจ้ดัให้มขี ึน้เมื่อวนัพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 

โดยมสี าเนารายงานการประชุมซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  
ซึง่คณะกรรมการเหน็วา่ไดม้กีารบนัทกึรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้ง ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 

 

คะแนนเสยีงส าหรบัการอนุมตั ิ  :   เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

http://www.haadthip.com/
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วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 

 

ขอ้มลูประกอบ  : บรษิทัไดส้รปุผลการด าเนินงานปี 2563 ดงัปรากฏรายละเอยีดในรายงานประจ าปี 2563 (สามารถ
ดาวน์โหลดไดจ้าก QR Code ซึง่ปรากฏบนแบบแจง้การประชมุ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2) 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้รบัทราบ 

 

คะแนนเสยีงส าหรบัการอนุมตั ิ  :   เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ขอ้มูลประกอบ  :  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดให้บริษทัต้องจัดท างบการเงนิประจ าปี ณ วนัสิ้นสุดของ 
รอบปีบญัชขีองบรษิทัและจดัใหม้กีารตรวจสอบจากผูส้อบบญัชกีอ่นเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตัิ 
  

 ความเหน็ของคณะกรรมการ  :   เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สดุ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองโดยผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิชย  
สอบบญัช ีจ ากดั และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงนิและผลการ
ด าเนินงานในปี 2563 ทีผ่า่นมา โดยสรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ 

 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ               หน่วย : ล้านบาท 
รายละเอียด บริษทัและบริษทัย่อย บริษทั 

สนิทรพัย์รวม 5,326.11 5,095.44 

หนี้สนิรวม 1,872.14 1,825.17 

รายไดจ้ากการขาย 6,425.42 6,387.32 

รายไดร้วม 6,444.09 6,709.77 

ก าไรส าหรบัปี1/ 564.94 642.73 

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท/หุน้) 2.82 3.20 

  
1/
 ก าไรส าหรบัปีตามงบการเงนิรวม 

 

โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏอยู่ในงบการเงนิในรายงานประจ าปี 2563 ซึง่สามารถดาวน์โหลดไดจ้าก QR Code  
ทีป่รากฏบนแบบแจง้การประชมุ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 

 

คะแนนเสยีงส าหรบัการอนุมตั ิ  :   เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 
 

ขอ้มูลประกอบ  :   บรษิทัมนีโยบายที่จะจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 - 80  ของก าไรสุทธิที่เหลือ 
หลงัจากหกัเงนิส ารองต่างๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัไดก้ าหนด โดยพจิารณาจากก าไรสทุธติามงบก าไรรวม
ของบรษิทั แต่อย่างไรกต็ามการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะขึ้นอยู่กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน ความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

ผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2563 บรษิทัมกี าไรสุทธิแสดงไวใ้นงบการเงนิรวมเป็นจ านวน 
564.94 ล้านบาท หรือ 2.82 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล 
ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิ้นประมาณ 381.82 ล้านบาท 
คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 67.59 ของก าไรส าหรบัปีตามงบการเงนิรวม ซึ่งบรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล



3 

 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวดหกเดอืนแรกไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.78 บาท (เจด็สบิแปดสตางค์) เมื่อวนัที่ 28 

กนัยายน 2563 คงเหลือจ่ายเงนิปันผลส าหรบัปี 2563 อกีในอตัราหุน้ละ 1.12 บาท (หนึ่งบาทสบิสองสตางค์) 
โดยการจ่ายเงินปันผลตามอัตราดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และมีข้อมูล
เปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่า่นมา ดงันี้ 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 

ก าไรส าหรบัปีตามงบก าไรรวม (ลา้นบาท) 564.94 440.72 

จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 200.96 200.96 
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท)    2.82    2.21 

เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้)                  1.90 

ประกอบดว้ย 

1) เงนิปันผลระหวา่งกาล 
    0.78 บาท/หุน้ 

2) เงนิปันผลงวดสดุทา้ย 

    1.12 บาท/หุน้ 

                 1.76 

ประกอบดว้ย 

1) เงนิปันผลระหวา่งกาล 
    คร ัง้ทีห่นึ่ง 0.78 บาท/หุน้ 

2) เงนิปันผลระหวา่งกาล 
    คร ัง้ทีส่อง 0.98 บาท/หุน้ 

รวมเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท)  381.82   352.33 

สดัสว่นการจ่ายเงนิปันผล (%)    67.59     80.08 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลส าหรบั 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.90บาท (หนึ่งบาทเก้าสบิสตางค์) ซึ่งบริษทัไดจ้่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลส าหรบัผลการด าเนินงานงวดหกเดอืนแรกไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.78 บาท (เจ็ดสบิแปดสตางค)์ เมื่อวนัที่ 
28 กนัยายน 2563 คงเหลือจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2563 ที่จะขออนุมตัิจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.12 บาท 
(หนึ่งบาทสบิสองสตางค)์  

 

ในการนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดให้วนัพฤหสับดทีี่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นวนัที่ก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุ้น 
เพื่อสทิธใินการรบัเงนิปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัพฤหสับดทีี ่20 พฤษภาคม 2564 

 

คะแนนเสยีงส าหรบัการอนุมตั ิ  :   เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

ขอ้มูลประกอบ  :  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 21 ก าหนดวา่ ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกคร ัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออก  
โดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม ซึง่ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีคร ัง้นี้ มกีรรมการทีต่้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คน ดงันี้ 

1. พลเอก จรลั กลุละวณิชย์  กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการ 
2. นายประกติ ประทปีะเสน  กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายยรรยง เมธาพาณิชย์  กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ 

    พจิารณาคา่ตอบแทน 
4. พลตร ีพชัร รตัตกลุ  กรรมการผูม้อี านาจลงนาม/ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

ทัง้นี้ บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชือ่บคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
ไดล้่วงหน้า ระหว่างวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 แต่ไมม่ผีูถ้ือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อ
บคุคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ   
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี) ไดพ้ิจารณากลัน่กรองอย่าง
รอบคอบ และมคีวามเหน็วา่กรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระทัง้ 4 คน เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ มคีณุสมบตัิ
เหมาะสม ปฏบิตัิหน้าที่กรรมการอย่างมปีระสทิธิภาพ ให้ขอ้คดิและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการและบรษิัท 
เป็นอย่างดตีลอดมา ส าหรบัพลเอก จรลั กลุละวณิชย์ นายประกติ ประทีปะเสน และนายยรรยง เมธาพาณิชย์ ซึง่มี
คุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งมากกว่า 3 วาระติดต่อกนั แต่กรรมการอิสระทัง้ 3 คนดงักล่าว
ขา้งตน้ เป็นผูม้ปีระสบการณ์ในธุรกจิหลกัของบรษิทั และตลอดระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งสามารถใหค้วามเหน็ได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    
จงึไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาเสนอชื่อกรรมการทัง้ 4 คน ให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาเลอืกตัง้กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ทัง้นี้ ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ และเสนอใหท้ีป่ระชมุ
ผูถ้ือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้ือหุ้นพรอ้มกบัหนังสอื
เชญิประชมุ ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3  

 

อนึ่ง กรรมการทัง้ 4 คนดงักล่าว ไมเ่คยถูกลงโทษไล่ออกหรอืปลดออกฐานทุจรติต่อหน้าที ่ไม่เคยรบัโทษจ าคุก     
ในความผดิเกี่ยวกบัทรพัย์ที่ไดก้ระท าโดยทุจรติ  และไม่ไดป้ระกอบกจิการ หรือเขา้เป็นหุ้นส่วนหรอืผูถ้ือหุ้น     
ในนิตบิคุคลอื่นทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั 

  

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มสี่วนได้เสยี ได้พิจารณากลัน่กรองอย่าง
รอบคอบถึงคุณสมบตัิของกรรมการทัง้ 4 คน ที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลัน่กรองคุณสมบัติจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแลว้ จึงมมีติเหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ถงึก าหนดตอ้งออกตามวาระ 
ได้แก่ พลเอก จรลั กุลละวณิชย์ นายประกิต ประทีปะเสน นายยรรยง เมธาพาณิชย์ และพลตร ีพชัร รตัตกุล  
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง โดยพลเอก จรลั กุลละวณิชย์ นายประกติ ประทีปะเสน นายยรรยง 
เมธาพาณิชย์ จะเป็นกรรมการอสิระดว้ย  
 

คะแนนเสยีงส าหรบัการอนุมตั ิ  :   เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

 

ขอ้มูลประกอบ  :  ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ข้อ 28 ก าหนดให้กรรมการมีสทิธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษทั ตามที ่
ทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นจะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น
ทีม่าประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ 
หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกวา่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงกไ็ด ้

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกบั       
ผลประกอบการของบรษิทั และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ซึง่คา่ตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมเทียบเคยีง
ไดก้บับรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมทัง้เพียงพอทีจ่ะจูงใจและรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพไวก้บั
บรษิทัเสนอคณะกรรมการให้เสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนปี 2564 ของคณะกรรมการและ
กรรมการชดุย่อย ดงันี้ 
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1. คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

1.1 คา่ตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชดุย่อย 
 

รายละเอียด ต าแหน่ง 

ปี 2564 ปี 2563 

ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/คน/ปี) (บาท/คน/คร ัง้) (บาท/คน/ปี) (บาท/คน/คร ัง้) 

คณะกรรมการบรษิทั ประธาน 253,000 20,000 253,000 10,000 

กรรมการ 181,500 20,000 181,500 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 253,000 5,000 253,000 5,000 

กรรมการ 181,500 5,000 181,500 5,000 

คณะกรรมการสรรหา ประธาน 40,000 5,000 16,500 3,000 

และพจิารณาคา่ตอบแทน กรรมการ 20,000 5,000 11,000 3,000 

1/ คณะกรรมการก ากบั ประธาน 40,000 5,000 - - 

ดแูลกจิการทีด่ ี กรรมการ 20,000 5,000 - - 
1/ คณะกรรมการบรหิาร ประธาน 40,000 5,000 - - 

ความเสีย่งและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื กรรมการ 20,000 5,000 - - 
 

     หมายเหตุ:  1/
 บรษิทัฯ มแีผนงานทีจ่ะแต่งตัง้ภายในไตรมาส 2 ของปี 2564 

 

1.2 โบนสัเป็นกรณีพเิศษ  : เป็นเงนิจ านวนไมเ่กนิ 3,000,000 บาท จากผลการด าเนินงานปี 2563 

 

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน  : ประกนัภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors’ and Officers’ Liability 

Insurance หรอื D&O) 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและมมีติเหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนปี 2564 ของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

 

คะแนนเสยีงส าหรบัการอนุมตั ิ  :   ไมน่้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 

  

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 

 

ขอ้มูลประกอบ  :   ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 58 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุ้นแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละ
ก าหนดคา่สอบบญัชทีุกปี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือก บรษิทั เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั (KPMG) เป็นส านักงาน  
สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เนื่องจากมชีือ่เสยีง มศีกัยภาพ  
มมีาตรฐานการท างานที่ด ีมปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีมกีระบวนการหรอืเครื่องมอืเครือ่งใช้
ในการตรวจสอบบญัชทีี่มปีระสทิธิภาพ มคีวามรูค้วามเข้าใจในธุรกจิ รวมทัง้ปฏบิตัิหน้าที่ไดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา  
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โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชือ่ต่อไปนี้เป็นผูท้ าการตรวจสอบ แสดงความเหน็ และลงลายมอืชื่อ
ในงบการเงนิของบรษิทั 

1. นางสาวกฤตกิา ก๋งเกดิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10634 

(ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั)  หรอื 

2. นายธนิต โอสถาเลศิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5155 

(เคยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั ชว่งปี 2561 - 2563)  หรอื 

3. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5752 

(ไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั) 
 

ผูส้อบบญัชทีี่ไดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชชีุดเดยีวกบับรษิทัย่อย ไม่มคีวามสมัพนัธ์ และ/หรอืมสี่วน  
ไดเ้สยีกบับรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล่าว 

 

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชีส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2564 ของบรษิัท เป็นเงนิจ านวน 1,650,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 
2563 จ านวน 50,000.00 บาท หรอืเพิม่ขึน้ 3.13% ดงันี้   

หน่วย : บาท 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิมขึน้ % 

1. คา่สอบบญัช ี(Audit Fee)     

- คา่สอบบญัชปีระจ าปี 1,320,000.00 1,270,000.00   

- คา่สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส  
          (รวม 3 ไตรมาส) 

330,000.00 330,000.00   

          รวมคา่สอบบญัช ี 1,650,000.00 1,600,000.00 50,000.00 3.13 

2. คา่บรกิารอื่นๆ (None-audit fee) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - - 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและมมีติเหน็ชอบตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
ไดแ้ก ่นางสาวกฤตกิา ก๋งเกดิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10634 หรอื นายธนิต โอสถาเลศิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่
5155 หรือ นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5752 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ส าหรบั 
รอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และอนุมตัิคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงนิ 
รายไตรมาส รวมเป็นเงนิจ านวน 1,650,000.00 บาท (หนึ่งลา้นหกแสนหา้หมืน่บาทถว้น) โดยไมม่คีา่บรกิารอื่น 

 

 คะแนนเสียงส าหรบัการอนุมติั   :   เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

             อนึ่ง วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุ้นที่มสีทิธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 (Record Date) คอื วนัศุกร์ที่ 26 

มนีาคม 2564 

 

             การจดัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นคร ัง้นี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) บรษิัทฯ มคีวามตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม 
รวมถงึผูม้สีว่นรว่มในการจดัประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิง่ ในการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี้ บรษิทัฯ จงึจ าเป็นตอ้งจดัสถานที่
ประชุมให้มรีะยะห่างในทุกจุด ซึง่จะท าใหจ้ านวนทีน่ัง่มจี านวนจ ากดัประมาณ 100 ทีน่ัง่ อกีทัง้ไมส่ามารถใหค้นจ านวนมากมา
รวมอยู่ในสถานทีเ่ดยีวกนัเป็นเวลานานได ้
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            บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม  
ดว้ยตนเอง โดยโปรดกรอกขอ้ความในหนงัสอืมอบฉนัทะ และระบชุือ่ นายประกติ ประทีปะเสน หรอื นายยรรยง เมธาพาณิชย์ 
หรือ นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ เป็นผู้รบัมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวพร้อมเอกสารไปที่ ฝ่าย 
เลขานุการบริษทั บรษิทั หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 36/6 ซอยรามค าแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลบัพลา เขต 
วงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 ภายในวนัองัคารที ่20 เมษายน 2564 

 

           ส าหรบัผูถ้อืหุน้ที่ยงัคงประสงค์จะเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง หรอืประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นใหเ้ขา้รว่มประชมุและออก
เสยีงแทน บรษิทัจะเปิดรบัลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 13:00 น. และขอใหผู้ถ้อืหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชมุทุกท่านปฏบิตัติามมาตรการ
และแนวทางปฏบิตัตินส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ซึง่ไดแ้นบมาพรอ้มนี้อย่างเครง่ครดั ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่9 

 

           ทัง้นี้ บรษิทัจะจดัจุดคดักรองตามแนวปฏบิตัขิองกองควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ บรเิวณหน้าหอ้งประชมุ กรณีที่
ตรวจพบผูท้ีม่อีาการไข ้หรอือาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดนิหายใจ เช่น มไีข ้ไอ เจบ็คอ จาม มนี ้ามกู เป็นต้น 
หรอืมคีวามเสีย่งทีจ่ะมอีาการของโรคระบบทางเดนิหายใจ บรษิทัขอสงวนสทิธ ิไมอ่นุญาตใหเ้ขา้รว่มประชุม (ในกรณีที่ผูถ้อืหุ้น
มาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบรษิัทเขา้ร่วมประชุมแทนได)้ นอกจากนี้ บรษิทัจะงด
บริการของว่าง ชา กาแฟ และงดรบัประทานอาหารในบริเวณสถานที่จ ัดประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการ
แพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั 

 

           หากท่านมขีอ้สงสยั หรอื ค าถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามไดท้ี่ฝ่ายเลขานุการบรษิทั โทร. +66 2391 4488 ต่อ 
103 ในเวลาท าการ 
  

             จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

      

   

 ขอแสดงความนบัถอื 

 

  
 

(นางสาวสดุาลกัษณ์  เบราวนะกลุ) 
                                                                           เลขานุการบรษิทั 

                                                                      โดยค าส ัง่คณะกรรมการ 
 

หมายเหตุ: 
1. ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะสง่ค าถามล่วงหน้า สามารถท าไดผ้า่นชอ่งทางดงันี้ 

1.1 สง่มาพรอ้มหนงัสอืมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ธุรกจิตอบรบั (โดยไม่ตอ้งติดแสตมป์) ซึ่งไดส้่งไปพรอ้มหนังสอื
เชญิประชุมมายงั ฝ่ายเลขานุการบรษิทั บรษิทั หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 36/6 ซอยรามค าแหง 21 (นวศร)ี 
แยก 5 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310  

1.2 จดหมายอเิลก็ทรอนิกสท์ี ่cs.bkk@haadthip.com  
1.3 โทรสารหมายเลข +66 2381 2257  

2. ผูถ้ือหุน้ที่ประสงค์จะขอรบัรายงานประจ าปี 2563 เป็นรูปเล่ม โปรดแจง้ความประสงค์ตามแบบฟอร์มซึ่งไดแ้นบมาพรอ้ม
หนงัสอืเชญิประชมุ สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่12  

3. บรษิทัฯ ไดจ้ดัท านโยบายความเป็นสว่นตวัขึ้น เพื่อแจ้งใหผู้ถ้ือหุน้ทราบถึงรายละเอียดการเกบ็รวบรวม การใช ้และการ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นตวับคุคลของท่าน โดยสามารถศกึษารายละเอยีดไดท้ี ่www.haadthip.com 

mailto:cs.bkk@haadthip.com

