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11 เมษายน 2565 

 
เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 โดยการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 
1) ค าแนะน า วธิกีาร และขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 
2) ขอ้บงัคบัของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้และออกเสยีงลงคะแนน 
3) ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 
4) ขอ้มลูของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระซึง่ไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ 
5) นิยามของกรรมการอสิระ และขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้  
6) หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.  แบบ ข.  และแบบ ค.  
7) ค าชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อ

ลงทะเบยีนในการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
8) วธิปีฏบิตัใินการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
9) แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ าปี 2564 พรอ้มงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 

ธนัวาคม 2564 ในรปูแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) ส าหรบัดาวน์โหลด 
10) แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 2564 
11) แบบฟอรม์สง่ค าถามล่วงหน้า 

 
คณะกรรมการบรษิทั หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัองัคารที ่

26 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. โดยการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  เพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระ
การประชุม ดงัต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 
 

ขอ้มูลประกอบ  :   การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งได้จดัให้มขีึน้เมื่อวนัจนัทร์ที่ 26 เมษายน 2564 
โดยมสี าเนารายงานการประชุมซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
ซึง่คณะกรรมการเหน็ว่าไดม้กีารบนัทกึรายงานไวอ้ย่างถูกต้อง ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3 
 

คะแนนเสยีงส าหรบัการอนุมตั ิ  :   เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 
 

ขอ้มูลประกอบ  : บรษิทัไดส้รุปผลการด าเนินงานปี 2564 ดงัปรากฏรายละเอยีดในแบบ 56-1 One Report /รายงาน
ประจ าปี 2564 (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
ล าดบัที ่9) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้รบัทราบ 
 

คะแนนเสยีงส าหรบัการอนุมตั ิ  :   เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

ข้อมูลประกอบ  :  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบการเงินประจ าปี ณ วนัสิ้นสุดของ 
รอบปีบญัชขีองบรษิทัและจดัใหม้กีารตรวจสอบจากผูส้อบบญัชกี่อนเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ 
  

 ความเหน็ของคณะกรรมการ  :   เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สดุ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบญัช ีจ ากดั และได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานในปี 2564 ทีผ่่านมา โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน               หน่วย : ล้านบาท 
รายละเอียด บริษทัและบริษทัย่อย บริษทั 

สนิทรพัยร์วม 5,427.93 5,206.50 
หนี้สนิรวม 1,814.03 1,744.93 
รายไดจ้ากการขาย 6,517.95 6,358.18 
รายไดร้วม 6,544.55 6,580.17 
ก าไรส าหรบัปี1/ 533.32 568.67 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) 2.66 2.83 
  1/ ก าไรส าหรบัปีตามงบการเงนิรวม 
 

โดยมรีายละเอยีดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงนิในรายงานประจ าปี 2564 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code  
ทีป่รากฏบนแบบแจง้การประชุม ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่9 

 

คะแนนเสยีงส าหรบัการอนุมตั ิ  :   เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 
 

ข้อมูลประกอบ  :   บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 - 80  ของก าไรสุทธิที่เหลือ 
หลงัจากหกัเงนิส ารองต่างๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัไดก้ าหนด โดยพจิารณาจากก าไรสทุธติามงบก าไรรวม
ของบรษิัท แต่อย่างไรกต็ามการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน ความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

ผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2564 บรษิัทมกี าไรสุทธิแสดงไว้ในงบการเงนิรวมเป็นจ านวน 
533.32 ล้านบาท หรือ  2.66 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรจ่ าย เงินปันผล 
ในอตัราหุ้นละ 1.79 บาท (หนึ่งบาทเจด็สบิเก้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิ้นประมาณ 359.72 ล้านบาท 
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คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 67.4 ของก าไรส าหรบัปีตามงบการเงนิรวม ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบั
ผลการด าเนินงานงวดหกเดอืนแรกไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.83 บาท (แปดสบิสามสตางค)์ เป็นเงนิ 166.80 ลา้นบาท 
เมื่อวนัที่ 23 กนัยายน 2564 คงเหลือจ่ายเงนิปันผลส าหรบัปี 2564 อีกในอตัราหุ้นละ 0.96 บาท (เก้าสบิหก
สตางค์) เป็นเงนิ 192.92 ล้านบาท โดยการจ่ายเงนิปันผลตามอตัราดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิ  
ปันผลของบรษิทั และมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่่านมา ดงันี้ 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 ปี 2563 
ก าไรส าหรบัปีตามงบก าไรรวม (ลา้นบาท) 533.32 568.67 
จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 200.96 200.96 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท)    2.66    2.82 
เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้)                  1.79 

ประกอบดว้ย 
1) เงนิปันผลระหว่างกาล 
    0.83 บาท/หุน้ 
2) เงนิปันผลงวดสุดทา้ย  
    0.96 บาท/หุน้ 

                 1.90 
ประกอบดว้ย 
1) เงนิปันผลระหว่างกาล 
    0.78 บาท/หุน้ 
2) เงนิปันผลงวดสุดทา้ย 
    1.12 บาท/หุน้ 

รวมเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท)  359.72  381.82 
สดัสว่นการจ่ายเงนิปันผล (%)    67.40    67.59 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลส าหรบั 
ผลการด าเนินงานปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 1.79 บาท (หนึ่งบาทเจด็สบิเก้าสตางค์) ซึ่งบรษิัทได้จ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานงวดหกเดอืนแรกไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.83 บาท (แปดสบิสามสตางค)์ เมื่อวนัที ่
23 กนัยายน 2564 คงเหลอืจ่ายเงนิปันผลส าหรบัปี 2564 ทีจ่ะขออนุมตัจิ่ายอกีในอตัราหุน้ละ 0.96 บาท (เกา้สบิ
หกสตางค)์  

 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้วนัพฤหสับดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นวนัที่ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 
เพื่อสทิธใินการรบัเงนิปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัพุธที ่25 พฤษภาคม 2565 
 

คะแนนเสยีงส าหรบัการอนุมตั ิ  :   เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

ขอ้มูลประกอบ  :  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 21 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการ
ออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออก  
โดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม ซึง่ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีครัง้นี้ มกีรรมการทีต่อ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คน ดงันี้ 

1. นางยุพเรศ เทีย่งธรรม  กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา 
    ค่าตอบแทน 

2. Mr. Johan Willem Maarten Jansen กรรมการอสิระ 
3. นายด ารงรกัษ อภบิาลสวสัดิ ์  กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

4. Mrs. Kerry-Ann Shipp  กรรมการ 
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ทัง้นี้ บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
ไดล่้วงหน้า ระหว่างวนัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึ 31 ธนัวาคม 2564 แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระและรายชื่อบุคคล
เพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ   

 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มสี่วนได้เสยี) ได้พจิารณากลัน่กรองอย่าง
รอบคอบ และมคีวามเหน็ว่ากรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระทัง้ 4 คน เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ มคีุณสมบตัิ
เหมาะสม ปฏบิตัิหน้าที่กรรมการอย่างมปีระสทิธภิาพ ให้ขอ้คดิและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการและบรษิัท 
เป็นอย่างดีตลอดมา ส าหรับ Mr. Johan Willem Maarten Jansen ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ด ารง
ต าแหน่งมากกว่า 3 วาระตดิต่อกนั แต่กรรมการอสิระท่านดงักล่าวขา้งตน้ เป็นผูม้ปีระสบการณ์ในธุรกจิหลกัของ
บรษิัท และตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งสามารถใหค้วามเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์    
ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จงึไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาเสนอชื่อ
กรรมการทัง้ 4 คน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ทัง้นี้ ขอ้มูล
เบื้องต้นของกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ และเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งอกีวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย
ล าดบัที ่4  

 

อนึ่ง กรรมการทัง้ 4 คนดงักล่าว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรอืปลดออกฐานทุจรติต่อหน้าที ่ไม่เคยรบัโทษจ าคุก     
ในความผิดเกี่ยวกบัทรพัย์ที่ได้กระท าโดยทุจรติ และไม่ได้ประกอบกจิการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรอืผู้ถือหุ้น     
ในนิตบิุคคลอื่นทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั 

  

ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มสี่วนได้เสยี ได้พิจารณากลัน่กรองอย่าง
รอบคอบถึงคุณสมบัติของกรรมการทัง้ 4 คน ที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลัน่กรองคุณสมบัติจาก
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแลว้ จงึมมีตเิหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีถ่งึก าหนดต้องออกตามวาระ 
ได้แก่  นางยุพเรศ เที่ยงธรรม Mr. Johan Willem Maarten Jansen นายด ารงรักษ อภิบาลสวัสดิ  ์และ             
Mrs. Kerry-Ann Shipp กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย Mr. Johan Willem Maarten Jansen        
จะเป็นกรรมการอสิระดว้ย  
 

คะแนนเสยีงส าหรบัการอนุมตั ิ  :   เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 
 

ข้อมูลประกอบ  :  ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 28 ก าหนดให้กรรมการมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนจากบริษัท ตามที ่
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์
และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงกไ็ด ้
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับ       
ผลประกอบการของบรษิทั และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมเทยีบเคยีง
ไดก้บับรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมทัง้เพยีงพอทีจ่ะจูงใจและรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพไวก้บั
บรษิัท จงึเสนอคณะกรรมการให้เสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนปี 2565 ของคณะกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยในอตัราเดยีวกบัปี 2564 ดงันี้ 
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1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

 

รายละเอียด ต าแหน่ง 

ปี 2565 ปี 2564 

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม 

(บาท/คน/ปี) (บาท/คน/ครัง้) (บาท/คน/ปี) (บาท/คน/ครัง้) 

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

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

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 40,000 5,000 

และพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการ 20,000 5,000 20,000 5,000 

คณะกรรมการก ากบั ประธาน 40,000 5,000 40,000 5,000 

ดแูลกจิการทีด่ ี กรรมการ 20,000 5,000 20,000 5,000 

คณะกรรมการบรหิาร ประธาน 40,000 5,000 40,000 5,000 

ความเสีย่งและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื กรรมการ 20,000 5,000 20,000 5,000 
 

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

Insurance หรอื D&O) 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการไดพ้จิารณาและมมีตเิหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนปี 2565 ของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ ซึง่เป็นอตัราเดยีวกบัค่าตอบแทนปี 2564 

 

คะแนนเสยีงส าหรบัการอนุมตั ิ  :   ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
  

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 
 

ขอ้มูลประกอบ  :   ขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 58 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและ
ก าหนดค่าสอบบญัชทีุกปี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลือก บรษิัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั (KPMG) เป็นส านักงาน  
สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 เนื่องจากมชีื่อเสยีง มศีกัยภาพ  
มมีาตรฐานการท างานทีด่ ีมปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีมกีระบวนการหรอืเครื่องมอืเครื่องใช้
ในการตรวจสอบบญัชทีี่มปีระสทิธภิาพ มคีวามรู้ความเขา้ใจในธุรกจิ รวมทัง้ปฏบิตัิหน้าที่ได้เป็นอย่างดตีลอดมา  
โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผูท้ าการตรวจสอบ แสดงความเหน็ และลงลายมอืชื่อ
ในงบการเงนิของบรษิทั 
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1. นางสาวกฤตกิา ก๋งเกดิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10634 
(เคยลงลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั ช่วงปี 2564)  หรอื 

2. นายธนิต โอสถาเลศิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5155 
(เคยลงลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั ช่วงปี 2561 - 2563)  หรอื 

3. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5752 
(ไม่เคยลงลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั) 
 

ผู้สอบบญัชทีี่ได้รบัการเสนอชื่อดงักล่าวเป็นผู้สอบบญัชชีุดเดยีวกบับรษิทัย่อย ไม่มคีวามสมัพนัธ์ และ/หรอืมสี่วน  
ไดเ้สยีกบับรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

 

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชีส าหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2565 ส าหรบัการตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงินรวมประจ าปีและการสอบทานงบการเงิน
ดงักล่าวรายไตรมาส เป็นเงนิจ านวน 1,690,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพิม่ขึน้จากปี 
2564 จ านวน 40,000.00 บาท หรอื เพิม่ขึน้ 2.42% ดงันี้   

หน่วย : บาท 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2565 ปี 2564 เพ่ิมขึน้ % 
1. ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee)     

- ค่าสอบบญัชปีระจ าปี 1,360,000.00 1,320,000.00   
- ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส  

          (รวม 3 ไตรมาส) 
330,000.00 330,000.00   

          รวมค่าสอบบญัช ี 1,690,000.00 1,650,000.00 40,000.00 2.42 
2. ค่าบรกิารอื่นๆ (None-audit fee) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- - - 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการไดพ้จิารณาและมมีตเิหน็ชอบตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบรษิัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
ไดแ้ก่ นางสาวกฤตกิา ก๋งเกดิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10634 หรอื นายธนิต โอสถาเลศิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่
5155 หรือ นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับ 
รอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2565 และอนุมตัิค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ส าหรบัการตรวจสอบงบ
การเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมประจ าปีและการสอบทานงบการเงนิดงักล่าวรายไตรมาส  เป็นเงนิจ านวน 
1,690,000.00 บาท (หนึ่งลา้นหกแสนเกา้หมื่นบาทถว้น) โดยไม่มคี่าบรกิารอื่น 
 

 คะแนนเสียงส าหรบัการอนุมติั   :   เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 
ข้อมูลส าหรบัผูถ้ือหุ้น 
 

1) บรษิทัไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2565 (Record Date) โดยการประชุมผ่าน
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ในวนัพุธที ่30 มนีาคม 2565 

2) ในการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 บรษิัทจะใช้การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม การออกเสยีง และการนับคะแนน
เสยีงผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่บรษิทัจะไดเ้ชญิทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทัมาเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนและดูแล
การประชุมให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกสใ์ห้เป็นไปตามกฎหมายและ
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของการประชุมผ่านอเิลก็ทรอนิกส ์
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• ส าหรบัผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมผ่านลงิก ์https://app.inventech.co.th/HTC164521R หรอื สแกนควิอารโ์คด้ (QR Code) ตามรายละเอยีด
ทีร่ะบุใน สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 : ค าแนะน า วธิกีาร และขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

• ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีค่วามประสงคจ์ะแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมผ่านอเิลก็ทรอนิกส ์กรุณาแต่งตัง้บุคคล
อื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผ่านอเิลก็ทรอนิกส์ โดยการเลอืกใช้แบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบรษิัทได้แนบมาด้วยใน สิง่ทีส่่งมาดว้ย 6: หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. ซึง่แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็น
ผู้รบัฝากและดูแลหุ้น) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสอืมอบฉันทะดงักล่าวข้างต้น     
ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.haadthip.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านัน้      
และกรุณาลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมผ่านลงิก ์https://app.inventech.co.th/HTC164521R หรอื สแกนควิอาร์โค้ด 
ตามรายละเอยีดทีร่ะบุใน สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 : ค าแนะน า วธิกีาร และขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่าน
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

• ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบรษิัทเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น 
ไดโ้ดยขอ้มลูและประวตักิรรมการอสิระทีเ่ป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะ ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่  
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุมฉบบันี้ ทัง้นี้ ขอความร่วมมอืจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดส่งหนังสอื
มอบฉันทะมายงับรษิทัภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2565 โดยใส่ซองไปรษณียธ์ุรกจิตอบรบัและไม่ต้องตดิแสตมป์ 
มายงั ฝ่ายเลขานุการบรษิทั บรษิทั หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน) เลขที ่36/6 ซอยรามค าแหง 21 (นวศร)ี แยก 5 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

 
             จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ตามวนัและเวลาดงักล่าวขา้งตน้ 
        

  ขอแสดงความนบัถอื 
 

  
 

 (นางสาวมารสิา สงัวรนิตย)์ 
                                                                                   เลขานุการบรษิทั 
                                                                               โดยค าสัง่คณะกรรมการ 
 

 
 

อนึ่ง ผูถ้อืหุน้สามารถเรยีกดูหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมไดบ้นเวบ็ไซต์
ของบรษิทัที ่www.haadthip.com ภายใต้หวัขอ้ “นักลงทุนสมัพนัธ์”  >  “ผูถ้อืหุน้”  >  “การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 2565” ตัง้แต่
วนัท่ี 26 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป  
 

https://app.inventech.co.th/HTC164521R
https://app.inventech.co.th/%20หรือ
https://app.inventech.co.th/HTC164521R
https://app.inventech.co.th/%20หรือ
http://www.haadthip.com/

