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บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซ�เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัท”) ให�ความสำคัญกับการคุ�มครองข�อมูล
ส�วนบุคคลของท�านโดยได�จัดให�มีมาตรการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของผู�เข�าร�วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ประจำป� 2565 ตามพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 2562 โปรดอ�านข�อมูลรายละเอียด
เพ��มเติมเพ�่อรับทราบมาตรการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลรวมถึงสิทธิของท�านโดยละเอียด และรับทราบ
ถึงการดำเนินการของบร�ษัทในการเก็บ รวบรวม ใช� และเป�ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลของท�านได�ที่ 

คำบอกกล�าวคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2565
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ที่ KEX 005 / 2565

เอกสารแนบ

23 มีนาคม 2565

เร�่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2565 
เร�ยน  ท�านผู�ถือหุ�น บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซ�เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 คณะกรรมการบร�ษัท เคอร�่ เอ็กซ�เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัท”) ได�มีมติเร�ยกประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ประจำป� 2565 (“ที ่ประชุมผู �ถ ือหุ �น”) ในวันที ่  22 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ�านสื ่อ
อิเล็กทรอนิกส� โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

เอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report 2564 และงบการเง�นประจำป� 2564 ในรูปแบบคิวอาร� โค�ด (QR Code)
(สำหรับวาระที่ 1 2 และ 3)

เอกสารแนบ 2 ข�อมูลประวัติและประสบการณ�การทำงานของผู�สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4)

เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได�รับการเสนอชื่อเข�าดำรงตำแหน�งอีกวาระหนึ่ง
(สำหรับวาระที่ 5)

เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระและข�อมูลของกรรมการอิสระที่เป�นผู�รับมอบฉันทะ

เอกสารแนบ 5 เอกสารที่ต�องใช�ในการลงทะเบียน

เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู�ลงทุน
ต�างประเทศที่แต�งตั้งให�คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป�นผู�รับฝากและดูแลหุ�น) ผู�ถือหุ�น
สามารถดาวน�โหลดได�จากเว็บไซต�ของบร�ษัทที่ https://investor.th.kerryexpress.com/th

เอกสารแนบ 8 ขั้นตอนการลงทะเบียน และการเข�าร�วมประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส� 

เอกสารแนบ 6 ข�อบังคับของบร�ษัท ในส�วนที่เกี่ยวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบร�ษัทในรอบป� 2564

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

บร�ษัทได�สรุปผลการดำเนินงานที่ผ�านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดข�้นในรอบป� 2564 โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหัวข�อการประกอบธุรกิจ งบการเง�น และคำอธิบายและ
บทว�เคราะห�ของฝ�ายบร�หาร (MD&A)

ความเห็นคณะกรรมการบร�ษัท

เห็นสมควรให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นรับทราบผลการดำเนินงานของบร�ษัทประจำป� 2564

คะแนนเสียงเพ�่อลงมติ

เนื่องจากวาระดังกล�าวเป�นวาระเพ�่อทราบ จ�งไม�มีการลงมติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�น
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วาระที่ 2 พ�จารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำป�สิ�นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

เพ�่อให�เป�นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให�บร�ษัท
ต�องนำเสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นพ�จารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำป�

วาระที่ 3 พ�จารณาอนุมัติการงดจ�ายเง�นป�นผลเพ��มเติมจากผลการดำเนินงานประจำป� 2564

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

บร�ษัทมีนโยบายการจ�ายเง�นป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นไม�น�อยกว�าร�อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
ปกติตามงบเฉพาะกิจการของบร�ษัท โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเง�น กระแสเง�นสด เง�นทุน
หมุนเว�ยน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ สภาพตลาด ภาระหน้ีสิน เง�อ่นไขและข�อจำกัดตามท่ีกำหนดไว�ใน
สัญญากู�ยืมเง�น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบร�ษัท รวมทั้งความจำเป�น ตลอดจนป�จจัยอื่น ๆ                      
ท่ีเก่ียวข�องซ่ึงคณะกรรมการบร�ษัทพ�จารณาเห็นสมควร 
ในป� 2564 บร�ษัทได�จ�ายเง�นป�นผลระหว�างกาลให�แก�ผู�ถือหุ�นในอัตรา 0.743 บาทต�อหุ�น รวมเป�นเง�นทั้งสิ�น 
1,292.82 ล�านบาท ซ่ึงจ�ายไปเม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2564 เร�ยบร�อยแล�ว ซ่ึงการจ�ายเง�นป�นผลดังกล�าวเป�นไป
ตามนโยบายการจ�ายเง�นป�นผลของบร�ษัท และพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียด
การจ�ายเง�นป�นผลในป�ท่ีผ�านมาปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหัวข�อ นโยบายการจ�ายเง�นป�นผล

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได�พ�จารณาและสอบทานงบการเง�นประจำป� 2564 สิ�นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ซ่ึงได�ผ�านการตรวจสอบและรับรองโดยผู�สอบบัญชีจากบร�ษัท ไพร�ซวอเตอร�เฮาส�คูเปอร�ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)
เป�นที่เร�ยบร�อยแล�ว โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ในหัวข�อ งบการเง�น จ�งเห็นสมควรให�
นำเสนอที่ประชุมผู�ถือหุ�นพ�จารณาอนุมัติ 

ความเห็นคณะกรรมการบร�ษัท 

คณะกรรมการบร�ษัทเห็นสมควรให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นพ�จารณาอนุมัติงบการเง�นประจำป� สิ�นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีเสนอ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังน้ี 

คะแนนเสียงเพ�่อลงมติ

วาระน้ีต�องผ�านมติอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายการ ป� 2564 ป� 2563 เพ��มข�้น
(ลดลง)

ร�อยละ

หน�วย : ล�านบาท

สินทรัพย�รวม

หนี้สินรวม

รายได�รวม

กำไรสุทธิส�วนท่ีเป�นของผู�ถือหุ�นของบร�ษัท

กำไรสุทธิต�อหุ�น (บาท/หุ�น)

17,045.6

7,728.7

18,817.8

46.9

0.027

19,318.2

8,470.8

18,917.1

1,405.0

1.111

(2,272.6)

(742.1)

(99.3 )

(1,358.1)

(1.084)

-11.8

-8.8

-0.5

-96.7

-97.6
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ความเห็นคณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�ษัทได�พ�จารณาตามความจำเป�นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน�ต�อผู�ถือหุ�นเป�นหลัก 
และการเสนออนุมัติดังกล�าว สอดคล�องกับนโยบายการจ�ายเง�นป�นผลของบร�ษัท เห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติการงดจ�ายเง�นป�นผลเพ��มเติมจากผลการดำเนินงานประจำป� 2564 เพ�่อสำรอง
กระแสเง�นสดสำหรับการขยายการลงทุนใหม� และการดำเนินการตามกลยุทธ�ของบร�ษัท ในป� 2565

คะแนนเสียงเพ�่อลงมติ

คะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พ�จารณาแต�งตั้งผู�สอบบัญชีและกำหนดค�าสอบบัญชีประจำป� 2565

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

พระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพ�จารณาแต�งต้ัง
ผู�สอบบัญชีและกำหนดค�าสอบบัญชีของบร�ษัททุกป� โดยในการแต�งตั้งผู�สอบบัญชีจะแต�งตั้งผู�สอบบัญชี
คนเดิมก็ได�

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได�พ�จารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีประจำป� 2565 โดยได�ประเมินจากความเป�นอิสระของ
ผู�สอบบัญชี ทักษะความรู�ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ�ในการตรวจสอบอันเป�นประโยชน�ต�อธุรกิจ
ที่จะได�รับ และความเหมาะสมของค�าสอบบัญชีแล�ว จ�งเห็นสมควรเสนอให�ผู�ถือหุ�นแต�งตั้งผู�สอบบัญชีจาก 
บร�ษัท ไพร�ซ�วอเตอร�เฮาส�คูเปอร�ส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) เป�นผู�สอบบัญชีของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย
ประจำป� 2565 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ท้ังน้ี รายช่ือผู�สอบบัญชีตามท่ีเสนอ ไม�มีความสัมพันธ�หร�อส�วนได�เสียใดๆ กับ บร�ษัท ผู�บร�หาร ผู�ถือหุ�นใหญ�หร�อ
ผู�ท่ีเก่ียวข�องของบุคคลดังกล�าว สำหรับข�อมูลเก่ียวกับประวัติและประสบการณ�การทำงานของผู�สอบบัญชี
แต�ละท�าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
โดยค�าสอบบัญชีและค�าสอบทานรายไตรมาสประจำป� 2565 เป�นจำนวนเง�นไม�เกิน 3,730,000 บาท ไม�รวม
ค�าใช�จ�ายอ่ืนในงานสอบบัญชีตามท่ีจะเกิดข�น้จร�ง ซ่ึงเปร�ยบเทียบกับป� 2564 ได�ดังน้ี  

ค�าสอบบัญชีของบร�ษัทสำหรับป� 2564 ท่ีจ�ายข�างต�นไม�รวมค�าบร�การอ่ืน (Non-audit fee) และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ 
ซ่ึงเบิกตามจร�ง (Out of pocket expense) จำนวน 3,323,830 บาท

1. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร             ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5266
2. นายไพบูล ตันกุล                           ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298
3. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ               ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8470

ค�าสอบบัญชี ป� 2564 ป� 2565 เพ��มข�้น (ร�อยละ)

ค�าสอบบัญชีงบการเง�นรวมประจำป�และ

ค�าสอบทานงบการเง�นรวมรายไตรมาสของบร�ษัท 3,600,000 3,730,000 3.61
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ความเห็นคณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�ษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู�ถือหุ�นให�พ�จารณาแต�งตั้งผู�สอบบัญชีจาก PwC เป�น
ผู�สอบบัญชีของบร�ษัท และกำหนดค�าสอบบัญชีประจำป� 2565 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
โดยคณะกรรมการบร�ษัทจะดูแลให�การจัดทำงบการเง�นรวมสามารถดำเนินการได�ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับป� 2565 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบค�าสอบบัญชีของบร�ษัทย�อยเป�นจำนวนเง�น 1,175,000 บาท และ
หากผู�สอบบัญชีท้ังสามรายไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�ให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นมอบอำนาจให�คณะกรรมการบร�ษัท
แต�งตั้งผู�สอบบัญชีรายอื่นจาก PwC ปฏิบัติหน�าที่แทน

คะแนนเสียงเพ�่อลงมติ

คะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พ�จารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ�นจากตำแหน�งตามวาระประจำป� 2565

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

พระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 กำหนดให�กรรมการออกจากตำแหน�งตาม
วาระในการประชุมสามัญผู�ถือหุ �นประจำป� อัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ ่งในการ
ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2565 มีกรรมการที่ต�องออกตามวาระจำนวน 3 ท�าน คือ 
1) นายประสัณห� เชื้อพานิช 2) นายกำธร ตติยกว� และ 3) นางสาวฮว� เหลง ไอลีน โหยว และหากได�รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�น ให�กรรมการทั้งสามท�านกลับเข�าดำรงตำแหน�ง ดังนี้ 

นายประสัณห� เชื้อพานิช  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
    ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน 
นายกำธร ตติยกว�  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นางสาวฮว� เหลง ไอลีน โหยว กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
    กรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน 

บร�ษัทได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว�ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพ�อ่เข�ารับการพ�จารณาเลือกต้ังเป�น
กรรมการบร�ษัท ระหว�างวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึง 6 มกราคม 2565 ซึ่งได�เผยแพร�ให�ผู�ถือหุ�นทราบผ�าน
ระบบข�าวของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และบนเว็บไซต�ของบร�ษัท ซ่ึงเม่ือครบกำหนดระยะเวลาดังกล�าว 
ปรากฏว�าไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ�อ่เข�ารับการพ�จารณาเลือกต้ังเป�นกรรมการบร�ษัท

ท้ังน้ี รายละเอียดเก่ียวกับการสัดส�วนและจำนวนคร้ังของการเข�าร�วมประชุมของคณะกรรมการ / กรรมการชุดย�อย
ของบร�ษัทในรอบป�ท่ีผ�านมาน้ัน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหัวข�อ การเข�าร�วมประชุม

สำหรับข�อมูลเก่ียวกับประวัติและประสบการณ�การทำงานของกรรมการแต�ละท�าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
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ความเห็นคณะกรรมการบร�ษัท  

คณะกรรมการบร�ษัท ซ่ึงไม�รวมกรรมการท่ีพ�นจากตำแหน�งตามวาระข�างต�น  ได�พ�จารณาบุคคลท่ีได�รับการเสนอช่ือ
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพ�จารณา
เลือกต้ังกรรมการท้ัง 3 ท�านกลับเข�าดำรงตำแหน�งอีกวาระ ท้ังน้ี หากได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ให�กรรมการท้ัง 
3 ท�านกลับเข�าดำรงตำแหน�งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทนเสนอด�วย

วาระที่ 6 พ�จารณาอนุมัติโครงสร�างค�าตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบร�ษัทประจำป� 2565

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

ข�อบังคับบร�ษัทข�อท่ี 22 กำหนดให�กรรมการบร�ษัทมีสิทธิได�รับค�าตอบแทนกรรมการจากบร�ษัทในรูปแบบ
ของค�าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หร�อผลประโยชน�ตอบแทนในลักษณะอื่น

คะแนนเสียงเพ�่อลงมติ

คะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน ได�พ�จารณากำหนดค�าตอบแทนกรรมการให�สอดคล�องกับหน�าท่ี
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต�ละท�าน ซ่ึงค�าตอบแทนดังกล�าวอยู�ในระดับท่ีเหมาะสม
เทียบเคียงได�กับตลาดและอ�ตสาหกรรมเดียวกัน รวมท้ังเพ�ยงพอท่ีจะจ�งใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว�กับ
บร�ษัท จ�งเห็นสมควรกำหนดโครงสร�างค�าตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบร�ษัทประจำป� 2565 
ภายในวงเง�นไม�เกิน 6 ล�านบาท โดยประกอบด�วยค�าตอบแทนรายเดือน และเบ้ียประชุม  (ไม�รวมเง�นโบนัสประจำป�) 
ซ่ึงโครงสร�างค�าตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบร�ษัทดังกล�าว เป�นจำนวนเง�นเท�ากับป� 2564 
ทั้งนี้ มีรายละเอียดขอเสนอดังนี้

 ค�าตอบแทนรายเดือน
  80,000 บาท สำหรับประธานกรรมการบร�ษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
  40,000 บาท สำหรับกรรมการ
 เบี้ยประชุม
  30,000 บาท สำหรับประธานกรรมการชุดย�อย
  20,000 บาท สำหรับกรรมการชุดย�อย
 โบนัส
  ไม�เกินร�อยละ 0.5 ของการจ�ายเง�นป�นผลประจำป�

หมายเหตุ: กรรมการซ่ึงเป�นผู�บร�หารและพนักงานของบร�ษัท จะได�ไม�ได�รับค�าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม และโบนัสของกรรมการ

ของบร�ษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ ว�สัยทัศน� และมีทัศนคติที่ดีต�อองค�กร รวมถึงองค�ประกอบของ
คณะกรรมการบร�ษัท เห็นสมควรพ�จารณาให�เลือกต้ังกรรมการท้ัง 3 คนกลับเข�าดำรงตำแหน�งอีกคร้ังหน่ึง

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน ได�พ�จารณาตามหลักเกณฑ�ท่ีกำหนดท้ังในด�านคุณสมบัติ
ตามกฎหมาย ข�อบังคับบร�ษัท และข�อกำหนดที่เกี่ยวข�อง ตลอดจนพ�จารณาถึงการเป�นผู�ทรงคุณว�ฒิที่มี
ความรู� ความสามารถ ประสบการณ� ความเชี่ยวชาญเฉพาะด�านที่จะเป�นประโยชน�ต�อการดำเนินธุรกิจ
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นอกเหนือจากค�าตอบแทนข�างต�น เพ�อ่สนับสนุนให�กรรมการสามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ 
บร�ษัทได�จัดเตร�ยมกรมธรรม�ประกันความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) 
กรมธรรม�ประกันสุขภาพและกรมธรรม�ประกันชีว�ต ค�าใช�จ�ายการอบรมสัมมนา รวมถึงอ�ปกรณ�เพ�อ่อำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานและการประชุม โดยให�ประธานกรรมการบร�ษัทเป�นผู�พ�จารณากำหนดเง�อ่นไขโดยละเอียด 
สำหรับการจัดสรรโบนัสตามจร�งให�แก�กรรมการแต�ละคนตามความเหมาะสม ท้ังน้ีในป� 2564 ได�มีการจ�าย
ค�าตอบแทนกรรมการให�แก�คณะกรรมการบร�ษัทจำนวนประมาณ 6.39 ล�านบาท โดยรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1 ในหัวข�อ โครงสร�างค�าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 เพ�่อพ�จารณาเร�่องอื่นๆ (ถ�ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบร�ษัท

ผู�ถือหุ�นมีสิทธิตามกฎหมายดังกล�าว 

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

พระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง ระบุให�ผู�ถือหุ�นซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�า 
1 ใน 3 ของจำนวนผู�ถือหุ�นที่จำหน�ายทั้งหมด สามารถให�ที่ประชุมพ�จารณาเร�่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว�
ในหนังสือบอกกล�าวนัดประชุมได� 

ความเห็นคณะกรรมการบร�ษัท 

คณะกรรมการบร�ษัทได�พ�จารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค�าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นพ�จารณาอนุมัติโครงสร�างค�าตอบแทนและงบประมาณ
สำหรับคณะกรรมการบร�ษัทประจำป� 2565 และมอบอำนาจให�ประธานกรรมการบร�ษัทเป�นผู�พ�จารณา
กำหนดเง�่อนไขโดยละเอียด สำหรับการจัดสรรโบนัสตามจร�งให�แก�กรรมการ ตามที่เสนอ

 บร�ษัทได�กำหนดรายชื่อผู�ถือหุ�นที่มีสิทธิเข�าร�วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2565 (Recode Date) ในวันที่
 28 กุมภาพันธ� 2565 
 
 หากท�านผู�ถือหุ�นประสงค�ท่ีจะเข�าร�วมประชุมผ�านส่ืออิเล็กทรอนิกส� ขอให�ผู�ถือหุ�นหร�อผู�รับมอบฉันทะ โปรดลงทะเบียนเข�าร�วม
การประชุมผ�านส่ืออิเล็กทรอนิกส� โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8  ซ่ึงระบบลงทะเบียนจะเป�ดให�ดำเนินการต้ังแต�วันท่ี 
8 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. จนกว�าจะป�ดการประชุมในวันท่ี 22 เมษายน 2565

คะแนนเสียงเพ�่อลงมติ

วาระนี้ต�องผ�านมติอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�น
ซึ่งมาประชุม
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 บร�ษัทจะเป�ดให�ผู�ถือหุ�นหร�อผู�รับมอบฉันทะย่ืนแบบคําร�อง  (e-Request) เพ�อ่ขอรับช่ือผู�ใช�งาน (Username) รหัสผ�าน 
(Password) และเว็บลิงก� (Weblink) สําหรับการลงทะเบียนเข�าร�วมประชุมต้ังแต�วันท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 8:30 น. เป�นต�นไป 
(เฉพาะวันทําการเท�าน้ัน) ท้ังน้ี โปรดศึกษาเอกสารแนบ 8 สำหรับข้ันตอนดำเนินการ โดยผู�ถือหุ�นหร�อผู�รับมอบฉันทะสามารถ
ลงทะเบียนเข�าร�วมประชุมต้ังแต�เวลา 12:00 น. ของวันประชุม จนกว�าจะมีการเร�ยกป�ดการประชุม

 หากมีข�อสงสัยหร�อป�ญหาในการลงทะเบียนและการเข�าร�วมประชุม โปรดติดต�อคอลเซ็นเตอร�ผ�านทางแอปพลิเคชัน
ไลน� ท่ี ID @inventechconnect หร�อ โทรศัพท�หมายเลข 02-931-9136

 กรณีมีข�อสอบถามท่ีเก่ียวข�องกับระเบียบวาระการประชุมหร�อมีข�อซักถามอ่ืนใดนอกเหนือจากระเบียบวาระ สามารถ
ส�งคำถามล�วงหน�าก�อนวันประชุมอย�างน�อย 1 สัปดาห� มาที่อีเมล ir@kerryexpress.com หร�อโทรศัพท�หมายเลข 
063-198-1217 

 
 จ�งเร�ยนมาเพ�อ่โปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ

นายเกล็ดชัย  เบญจอาธรศิร�กุล
ประธานกรรมการบร�ษัท
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ว�ธีการดาวน�โหลดแบบ 56-1 One Report 2564 และงบการเง�นประจำป� 2564

สำหรับผู�ถือหุ�นซึ่งใช�ระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone หร�อ iPad)
1. เป�ดแอปพลิเคชัน “กล�อง” หร�อ “Camera” (กรณีที่ใช�เมนูเป�นภาษาอังกฤษ) 
2. นำโทรศัพท�ซึ่งเป�ดแอปพลิเคชันกล�องสแกนคิวอาร� โค�ดที่ปรากฏด�านบน
3. เมื่อสแกนเสร็จเร�ยบร�อย โทรศัพท�จะข�้นแจ�งเตือน ให�ผู�ถือหุ�นกดเพ�่อเป�ดเว็บไซต�ดาวน�โหลด 

สำหรับผู�ถือหุ�นซึ่งใช�ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด� (Android)
1. เป�ดแอปพลิเคชัน Line 
2. เข�าเมนู “เพ��มเพ�่อน” จากนั้นเลือกหัวข�อ “คิวอาร� โค�ด” 
3. นำโทรศัพท�ซึ่งเป�ดแอปพลิเคชัน Line สแกนคิวอาร� โค�ดที่ปรากฏด�านบน
4. เมื่อสแกนเสร็จเร�ยบร�อย โทรศัพท�จะข�้นแจ�งเตือน ให�ผู�ถือหุ�นกดเพ�่อเป�ดเว็บไซต�ดาวน�โหลด 

แบบ 56-1 One Report 2564 และงบการเง�นประจำป� 2564
ในรูปแบบคิวอาร�โค�ด (QR Code)
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ข�อมูลประวัติและประสบการณ�การทำงานของผู�สอบบัญชี

นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร 

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5266

ประวัติการศึกษา :
    ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� 
    ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
    บัญชีบัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

ประสบการณ�ด�านการสอบบัญชี :  28 ป�
นางสาวนภนุชเป�นผู�สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได�รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย� ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ�ตรวจสอบ ได�แก�

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะผู�สอบบัญชีของบร�ษัท :  4 ป� นับแต�ป� พ. ศ. 2561

จำนวนหุ�นที่ถือ ณ วันที่ได�รับตำแหน�ง :    ไม�มี

ความสัมพันธ�หร�อส�วนได�เสียใดๆกับบร�ษัท/บร�ษัทย�อย/
ผู�บร�หาร/ผู�ถือหุ�นใหญ� หร�อผู�ที่เกี่ยวข�อง :    ไม�มี

สินค�าอ�ปโภคบร�โภค
ผลิตและขายสินค�าเพ�่อการอ�ตสาหกรรม
บร�การและขนส�ง
อสังหาร�มทรัพย�
เทคโนโลยี

ตำแหน�ง : หุ�นส�วนสายงานการตรวจสอบบัญชี 

อายุ : 49 ป�



เอกสารแนบ 2 11

นายไพบูล  ตันกุล

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4298

ประวัติการศึกษา :
    ปร�ญญาโททางการบร�หารจัดการและการเง�น จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
    บัญชีบัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

ประสบการณ�ด�านการสอบบัญชี :  31 ป�
นายไพบูลเป�นผู�สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได�รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
และผู�สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศลาวและกัมพ�ชา ประเภทธุรกิจที่มีประสบการณ�ในการตรวจสอบ ได�แก�

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะผู�สอบบัญชีของบร�ษัท :  ไม�มี

จำนวนหุ�นที่ถือ ณ วันที่ได�รับตำแหน�ง :    ไม�มี

ความสัมพันธ�หร�อส�วนได�เสียใดๆกับบร�ษัท/บร�ษัทย�อย/
ผู�บร�หาร/ผู�ถือหุ�นใหญ� หร�อผู�ที่เกี่ยวข�อง :    ไม�มี

ผลิตและค�าขาย
ขนส�งและจัดจำหน�ายสินค�า รวมถึงคลังสินค�า
ธุรกิจบร�การและโรงแรม
อสังหาร�มทรัพย�
ประกันชีว�ตและประกันว�นาศภัย
เหมือง

ตำแหน�ง : หุ�นส�วนสายงานการตรวจสอบบัญชี 

อายุ : 53 ป�

ข�อมูลประวัติและประสบการณ�การทำงานของผู�สอบบัญชี
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นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 8470

ประวัติการศึกษา :
    บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� 

ประสบการณ�ด�านการสอบบัญชี :  19 ป�
นางสาวศนิชาเป�นผู�สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) และเป�นผู�เชี่ยวชาญด�านมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
ระหว�างประเทศ (IFRS) ของเคร�อข�าย PwC ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ�ตรวจสอบ ได�แก�

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะผู�สอบบัญชีของบร�ษัท :  ไม�มี

จำนวนหุ�นที่ถือ ณ วันที่ได�รับตำแหน�ง :    ไม�มี

ความสัมพันธ�หร�อส�วนได�เสียใดๆกับบร�ษัท/บร�ษัทย�อย/
ผู�บร�หาร/ผู�ถือหุ�นใหญ� หร�อผู�ที่เกี่ยวข�อง :    ไม�มี

สินค�าอ�ปโภคบร�โภค
บร�การและโรงแรม
อสังหาร�มทรัพย�
ยานยนต�
ผลิตและสินค�าเพ�่อการอ�ตสาหกรรม

ตำแหน�ง : หุ�นส�วน

อายุ : 40 ป�

ข�อมูลประวัติและประสบการณ�การทำงานของผู�สอบบัญชี



ประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ
และได�รับการเสนอชื่อเข�าดำรงตำแหน�งอีกวาระหนึ่ง โปรดสแกนคิวอาร�โค�ด

เพ�่ออ�านประวัติเพ��มเติม
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นายประสัณห� เชื้อพานิช
อายุ: 70 ป�
ตำแหน�งป�จจ�บันในบร�ษัท :
     กรรมการอิสระ
     ประธานกรรมการตรวจสอบ
     ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน

ปร�ญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิสาขาการบัญชี มหาว�ทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต สภาว�ชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางการสอบบัญชี จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต Asean Chartered Professional Accountant สภาว�ชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ�
หลักสูตร Executive Management Program จาก Ivey School of Business. University of Western Ontario 
หลักสูตร Leading Professional Services Firm จาก Harvard Business School 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) โดยสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
หลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP) โดยสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
หลักสูตร Board Matters and Trends Program (BMT) โดยสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) โดยสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย

ประวัติการดำรงตำแหน�งในรอบ 5 ป�ที่ผ�านมา

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท (ร�อยละ) : 0.01
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บร�หาร : ไม�มี
การดำรงตำแหน�งที่อาจทำให�เกิดความขัดแย�งของผลประโยชน� : ไม�มี
การมีส�วนได�เสียกับบร�ษัท / บร�ษัทใหญ� / บร�ษัทย�อย / บร�ษัทร�วม หร�อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง : ไม�มี

วันที่ดำรงตำแหน�งเป�นกรรมการ  : 30 พฤษภาคม 2562
จำนวนป�ที่เป�นกรรมการบร�ษัท     : 2 ป� 10 เดือน

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม :

การดำรงตำแหน�งในบร�ษัทจดทะเบียน

ป�

2562 - ป�จจ�บัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน

บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซ�เพรส
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2556 - ป�จจ�บัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน

บร�ษัท ไทย โซล�าร� เอ็นเนอร�ย่ี จำกัด
(มหาชน)

2556 - ป�จจ�บัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย� จำกัด (มหาชน)

2561 - 2564 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และ
ประธานกรรมการคณะทำงานพัฒนาสู�ความยั่งยืน

บร�ษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�ว�ส
จำกัด (มหาชน)

2559 - 2562 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล
จำกัด (มหาชน)

ตำแหน�ง บร�ษัทจดทะเบียน

เอกสารแนบ 3
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ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป�ที่ผ�านมา : ไม�มี

2563 - ป�จจ�บัน

2564 - ป�จจ�บัน ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย

ที่ปร�กษานายกรัฐมนตร�ด�านเศรษฐกิจ คณะที่ปร�กษานายกรัฐมนตร� สำนักนายกรัฐมนตร�

2563 - ป�จจ�บัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาและส�งเสร�มองค�การมหาชน สำนักงานการว�จัยแห�งชาติ

2563 - ป�จจ�บัน กรรมการกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ
กระทรวงการคลัง

2562 - ป�จจ�บัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมกำกับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย�

2561 - ป�จจ�บัน กรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐว�สาหกิจ กระทรวงการคลัง

2560 - ป�จจ�บัน ที่ปร�กษา คณะที่ปร�กษาด�านการสอบบัญชี
คณะที่ปร�กษาด�านการระดมทุนและการกำกับบร�ษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย�

2560 - ป�จจ�บัน กรรมการผู�ทรงคุณว�ฒิด�านการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ

2560 - ป�จจ�บัน กรรมการ คณะกรรมการแนวร�วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต�อต�าน

การทุจร�ต

2559 - ป�จจ�บัน กรรมการตรวจสอบการบร�หารงานประจำมหาว�ทยาลัย สภามหาว�ทยาลัยมหิดล

2559 - ป�จจ�บัน กรรมการ สถาบันว�ทยาการประกันภัย ช้ันสูง

2558 - ป�จจ�บัน กรรมการบร�หารการเง�นและทรัพย�สิน มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล�าธนบุร�

2558 - ป�จจ�บัน กรรมการผู�ทรงคุณว�ฒิด�านบัญชี และประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส�งเสร�มการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย

2557 - ป�จจ�บัน กรรมการผู�ทรงคุณว�ฒิด�านบัญชี และ
กรรมการพ�จารณาการทุ�มตลาดและการอ�ดหนุน

กระทรวงพาณิชย�

การดำรงตำแหน�งในบร�ษัท/หน�วยงานอื่นๆ ที่มิใช�บร�ษัทจดทะเบียน

เอกสารแนบ 3



โปรดสแกนคิวอาร�โค�ด
เพ�่ออ�านประวัติเพ��มเติม
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ประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ
และได�รับการเสนอชื่อเข�าดำรงตำแหน�งอีกวาระหนึ่ง

นายกำธร ตติยกว�
อายุ: 67 ป�

ตำแหน�งป�จจ�บันในบร�ษัท :
     กรรมการอิสระ
     กรรมการตรวจสอบ

ปร�ญญาโทบร�หารธุรกิจ จาก University of Bridgeport
ประกาศนียบัตรชั้นสูงสำหรับผู�บร�หารระดับสูง สถาบันพระปกเกล�า
สัมฤทธิบัตร สถาบันว�ทยาการตลาดทุน
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) โดยสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) โดยสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) โดยสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย

ประวัติการดำรงตำแหน�งในรอบ 5 ป�ที่ผ�านมา

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท (ร�อยละ) : 0.01
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บร�หาร : ไม�มี
การดำรงตำแหน�งที่อาจทำให�เกิดความขัดแย�งของผลประโยชน� : ไม�มี
การมีส�วนได�เสียกับบร�ษัท / บร�ษัทใหญ� / บร�ษัทย�อย / บร�ษัทร�วม หร�อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง : ไม�มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป�ที่ผ�านมา : ไม�มี

วันที่ดำรงตำแหน�งเป�นกรรมการ  : 30 พฤษภาคม 2562
จำนวนป�ที่เป�นกรรมการบร�ษัท     : 2 ป� 10 เดือน

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม :

การดำรงตำแหน�งในบร�ษัทจดทะเบียน

ป�

2562 - ป�จจ�บัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซ�เพรส
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2524 - ป�จจ�บัน กรรมการ บร�ษัท ไทยเพรซิเดนท�ฟ�ดส� จำกัด
(มหาชน)

2524 - 2561 กรรมการ บร�ษัท เพรซิเดนท�เบเกอร�่ จำกัด
(มหาชน)

ตำแหน�ง บร�ษัทจดทะเบียน

2560 - ป�จจ�บัน ประธานกรรมการ บร�ษัท คีย�สโตน โฮลดิ�ง จำกัด

2557 - ป�จจ�บัน ที่ปร�กษาคณะกรรมการ บร�ษัท เคอร�่ ฟลาวมิลล� จำกัด

2558 - 2562 กรรมการอิสระ ธนาคารเพ�่อการส�งออกและนำเข�า
แห�งประเทศไทย

2557 - 2562 ประธานกรรมการ บร�ษัท ดับบลิวเอชเอ เร�ยล เอสเตท
แมเนจเม�นท� จำกัด

การดำรงตำแหน�งในบร�ษัท/หน�วยงานอื่นๆ ที่มิใช�บร�ษัทจดทะเบียน

เอกสารแนบ 3



ประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ
และได�รับการเสนอชื่อเข�าดำรงตำแหน�งอีกวาระหนึ่ง

16

นางสาวฮว� เหลง ไอลีน โหยว
อายุ: 47 ป�
ตำแหน�งป�จจ�บันในบร�ษัท :
     กรรมการอิสระ
     กรรมการตรวจสอบ
     กรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม :
    ปร�ญญาตร�สาขาบร�หารธุรกิจและการเง�น (เกียรตินิยมอันดับสอง) จาก National University of Singapore 
    หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) โดยสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย

ประวัติการดำรงตำแหน�งในรอบ 5 ป�ที่ผ�านมา

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท (ร�อยละ) : 0.01
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บร�หาร : ไม�มี
การดำรงตำแหน�งที่อาจทำให�เกิดความขัดแย�งของผลประโยชน� : ไม�มี
การมีส�วนได�เสียกับบร�ษัท / บร�ษัทใหญ� / บร�ษัทย�อย / บร�ษัทร�วม หร�อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง : ไม�มี

วันที่ดำรงตำแหน�งเป�นกรรมการ  : 30 พฤษภาคม 2562
จำนวนป�ที่เป�นกรรมการบร�ษัท     : 2 ป� 10 เดือน

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป�ที่ผ�านมา : ไม�มี

การดำรงตำแหน�งในบร�ษัทจดทะเบียน

ป�

2562 - ป�จจ�บัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน

บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซ�เพรส
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน�ง บร�ษัทจดทะเบียน

2564 - ป�จจ�บัน กรรมการอิสระ Singapore Eye
Research Institute

2563 - ป�จจ�บัน กรรมการ Balnarring Pte. Ltd.

2563 - ป�จจ�บัน กรรมการ AKJ Singapore 
Investments Pte. Ltd.

2561 - ป�จจ�บัน ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร Mornington Services Pte. Ltd.

2563 - 2564 กรรมการ Bellechasse Pte. Ltd.

การดำรงตำแหน�งในบร�ษัท/หน�วยงานอื่นๆ ที่มิใช�บร�ษัทจดทะเบียน

โปรดสแกนคิวอาร�โค�ด
เพ�่ออ�านประวัติเพ��มเติม

เอกสารแนบ 3
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นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ  คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดให�คุณสมบัติของกรรมการเป�นไปตามกฎเกณฑ�และแนวทางของคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.        

2. 

3. 
4.  

5.  
6.  

7.  
8.  

9.  
10.  

11.  

 

ถือหุ�นไม�เกินร�อยละ 1 ของจำนวนหุ�นที่มีสิทธิออกเสียง
ห�ามเป�นกรรมการท่ีมีส�วนร�วมบร�หารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปร�กษาท่ีได�รับเง�นเดือนประจำ ผู�มีอำนาจควบคุมในช�วง 2 ป�
ก�อนหน�าผ�อนปรน ในกรณีท่ีพ�นจากการเป�นข�าราชการหร�อท่ีปร�กษาของส�วนราชการซ่ึงเป�นผู�ถือหุ�นใหญ�หร�อผู�มีอำนาจ
ควบคุมไม�ถึง 2 ป�
ห�ามเป�นบุคคลที่มีความสัมพันธ�ทางสายโลหิตหร�อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหร�อผู�บร�หาร
ห�ามทำธุรกรรมหร�อเป�นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลท่ีทำธุรกรรมกับบร�ษัท โดยมีมูลค�ารายการ 
≥ 20 ลบ. หร�อร�อยละ 3 ของ NTA แล�วแต�จำนวนใดจะต่ำกว�าในช�วง 2 ป�ก�อนหน�า
ห�ามเป�นผู�สอบบัญชีของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอำนาจควบคุม ในช�วง 2 ป�ก�อนหน�า
ห�ามเป�นผู�ให�บร�การทางว�ชาชีพอื่นหร�อเป�นผู�ถือหุ�นที่มีนัย ผู�มีอำนาจควบคุม หุ�นส�วนของนิติบุคคลที่ให�บร�การที่มี
การบร�การเกิน 2 ลบ. ในช�วง 2 ป�ก�อนหน�า
*กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม�เป�นไปตามข�อ 4 และข�อ 6 จะดำรงตำแหน�งกรรมการอิสระได�ก็ต�อเมื่อคณะกรรมการบร�ษัท
แสดงได�ว�า ได�พ�จารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว�าไม�มีผลกระทบต�อการทำหน�าท่ีและให�ความเห็นท่ีเป�นอิสระ และต�องเป�ดเผย
ข�อมูลที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น
ไม�เป�นตัวแทนของกรรมการบร�ษัท ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�เกี่ยวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ�
ไม�ประกอบกิจการที่มีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันกับบร�ษัทและบร�ษัทย�อย หร�อถือหุ�นเกินร�อยละ 1 หร�อเป�น
กรรมการท่ีมีส�วนร�วมบร�หารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปร�กษาท่ีได�รับเง�นเดือนประจำ ผู�มิอำนาจควบคุมในกิจการดังกล�าว
ไม�มีลักษณะอื่นที่ทำให�ไม�สามารถให�ความเห็นอย�างเป�นอิสระ
กรรมการอิสระเป�นกรรมการอิสระของบร�ษัทในกลุ�มได� แต�กรรมการตรวจสอบห�ามเป�นกรรมการของบร�ษัทใหญ� 
บร�ษัทย�อย หร�อบร�ษัทย�อยลำดับเดียวกัน (บร�ษัทพ�่น�อง) ที่เป�นบร�ษัทจดทะเบียน
ภายหลังได�รับแต�งต้ังเป�นกรรมการอิสระแล�ว กรรมการอิสระดังกล�าวอาจได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการให�ตัดสินใจ
ในการดำเนินงานกิจการของบร�ษัท  ของบร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม บร�ษัทพ�น่�อง ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจ
ควบคุมได� โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค�คณะ (collective decision) แต� กรรมการตรวจสอบห�ามมีส�วนร�วมใน
การตัดสินใจในการดำเนินงาน
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ข�อมูลกรรมการอิสระที่เป�นผู�รับมอบฉันทะ

นายประสัณห� เชื้อพานิช

อายุ :  70 ป�
ที่อยู� :  เลขที่ 89 อาคารเจ�าพระยาทาวเวอร� ชั้นที่ 9 
 ห�องเลขที่ 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจร�ญกรุง
 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

กรรมการอิสระ

นายกำธร ตติยกว�

อายุ :  67 ป�
ที่อยู� :  เลขที่ 89 อาคารเจ�าพระยาทาวเวอร� ชั้นที่ 9 
 ห�องเลขที่ 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจร�ญกรุง
 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

กรรมการอิสระ

ส�วนได�เสียในวาระที่จะพ�จารณา : วาระที่ 5
การมีส�วนได�เสียพ�เศษ : ไม�มี

ส�วนได�เสียในวาระที่จะพ�จารณา : วาระที่ 5
การมีส�วนได�เสียพ�เศษ : ไม�มี

โปรดสแกนคิวอาร�โค�ด
เพ�่ออ�านประวัติเพ��มเติม

โปรดสแกนคิวอาร�โค�ด
เพ�่ออ�านประวัติเพ��มเติม
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เอกสารที่ต�องใช�ในการลงทะเบียน

เอกสารการลงทะเบียนกรณีผู�ถือหุ�นเข�าประชุมด�วยตนเอง

 (1) ผู�ถือหุ�นเป�นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหร�อสัญชาติต�างประเทศ  
  (1.1) บัตรประจำตัวอย�างใดอย�างหนึ่งซึ่งออกโดยหน�วยงานรัฐเช�น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัว
           ข�าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐว�สาหกิจ หร�อ หนังสือเดินทาง
 
 (2) ผู�ถือหุ�นที่เป�นนิติบุคคลไทย หร�อนิติบุคคลต�างประเทศ
  (2.1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนหร�อเอกสารอื่นที่แสดงการเป�นนิติบุคคล หร�อสำเนาเอกสารดังกล�าว
           ท่ีรับรองสำเนาถูกต�องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม�เกิน 6 เดือน) 
  (2.2) หลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของตัวแทนนิติบุคคล โดยต�องแสดงบัตรประจำตัว
           อย�างใดอย�างหนึ่งตามข�อ 1.1 

เอกสารการลงทะเบียนกรณีมอบฉันทะ

 (1) ผู�มอบฉันทะเป�นบุคคลธรรมดาซึ่งพำนักอยู�ในประเทศไทย แสดงเอกสารดังต�อไปนี้
  (1.1) แบบมอบฉันทะ
  (1.2) สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดไว�ในข�อ 1.1) ของผู�มอบฉันทะพร�อมกับรับรองสำเนาถูกต�อง

 (2) กรณีผู�มอบฉันทะเป�นบุคคลธรรมดาอยู�ต�างประเทศ แสดงเอกสารดังต�อไปนี้
  (2.1) แบบมอบฉันทะ
  (2.2) สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดไว�ในข�อ 1.1) ของผู�มอบฉันทะพร�อมกับรับรองสำเนาถูกต�อง
          *เอกสารท้ังหมดต�องให�กงสุลไทย หร�อโนตาร�พับบลิค หร�อบุคคลอ่ืนท่ีมีอำนาจตามกฎหมายท�องถิ�น
          รับรองการลงลายมือช่ือ

 (3) ผู�มอบฉันทะเป�นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย แสดงเอกสารดังต�อไปนี้
  (3.1) แบบมอบฉันทะ
  (3.2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย� (หนังสือรับรองมีอายุไม�เกิน 
           6 เดือน)
  (3.3) สำเนาบัตรประจำตัว (ตามท่ีกำหนดไว�ในข�อ 1.1) ของผู�มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร�อมกับ
           รับรองสำเนาถูกต�อง

 (4) ผู�มอบฉันทะเป�นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศอื่น แสดงเอกสารดังต�อไปนี้
  (4.1) แบบมอบฉันทะ
  (4.2) ต�นฉบับหร�อสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หร�อหลักฐานอื่นที่แสดงการเป�นนิติบุคคล พร�อม
           หลักฐานการมอบอำนาจให�บุคคลดังกล�าวเป�นคนลงนามหนังสือมอบฉันทะ 
  (4.3) สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดไว�ในข�อ 1.1) ของผู�มีอำนาจที่ได�ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 
           พร�อมกับรับรองสำเนาถูกต�อง
           *เอกสารท้ังหมดต�องให�กงสุลไทย หร�อโนตาร�พับบลิค หร�อบุคคลอ่ืนท่ีมีอำนาจตามกฎหมายท�องถิ�น
           รับรองการลงลายมือช่ือ

 (5) การมอบฉันทะให�เป�นไปตามเง�่อนไขที่กำหนดซึ่งแสดงในแบบมอบฉันทะ
 
 (6) ผู�เข�าร�วมประชุมท่ีมีการแก�ไขคำนำหน�าช่ือ ช่ือ หร�อ ช่ือสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดังกล�าว
 
 (7) กรณีมีการแก�ไข ข�ดลบ ข�ดฆ�าเคร�่องหมายลงมติ หร�อเคร�่องหมายหน�าชื่อผู�รับมอบฉันทะ หร�อข�อความใดๆ 
      ในแบบฟอร�มหนังสือมอบฉันทะ ผู�มอบฉันทะต�องลงชื่อกำกับ  หร�อลงชื่อย�อไว�เป�นสำคัญ  หากผู�มอบฉันทะ
      มิได�กระทำการตามท่ีกล�าวมาน้ี บร�ษัทขอสงวนสิทธิในการพ�จารณาให�การมอบฉันทะเสียไปท้ังหมดหร�อบางส�วน 
      
 บร�ษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให�สิทธิ เฉพาะผู�ท่ีส�งเอกสารประกอบถูกต�องและครบถ�วนเข�าร�วมประชุมได�เท�าน้ัน 



ข�อบังคับบร�ษัทอันเกี่ยวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น

คณะกรรมการ

ข�อ 15 ให�บร�ษัทมีคณะกรรมการของบร�ษัทเพ�่อดำเนินกิจการของบร�ษัท ประกอบด�วยกรรมการอย�างน�อย
ห�า (5) คน โดยกรรมการไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต�องมีถิ�นที่อยู�ใน
ประเทศไทย กรรมการบร�ษัทจะเป�นผู�ถือหุ�นของบร�ษัทหร�อไม�ก็ ได�

ข�อ 16 ให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นเลือกตั้งกรรมการบร�ษัทตามหลักเกณฑ�และว�ธีการดังต�อไปนี้
 (1) ผู�ถือหุ�นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท�ากับหนึ่ง (1) หุ�นต�อหนึ่ง (1) เสียง
 (2) ผู�ถือหุ�นแต�ละคนจะใช�คะแนนเสียงท่ีมีอยู�ท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหร�อหลายคน
      เป�นกรรมการก็ได� ในกรณี   ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป�นกรรมการ จะแบ�งคะแนนเสียง
      ให�แก�ผู�ใดมากน�อยเพ�ยงใดไม�ได�
 (3) บุคคลที่ได�รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป�นผู�ได�รับเลือกตั้งเป�นกรรมการเท�า
      จำนวนกรรมการท่ีจะพ�งมีหร�อจะพ�งเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได�รับการเลือกต้ัง
      ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท�ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพ�งมีหร�อจะพ�งเลือกตั้งใน
      ครั้งนั้น ให�ประธานที่ประชุมเป�นผู�ออกเสียงชี้ขาด

ข�อ 17 ในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจำป�ทุกครั้ง ให�กรรมการออกจากตำแหน�งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจำนวนกรรมการในขณะน้ัน ถ�าจำนวนกรรมการจะแบ�งออกให�ตรงเป�นสามส�วนไม�ได� ก็ให�ออกโดย
จำนวนใกล�ที่สุดกับส�วนหนึ่งในสาม (1/3)

ข�อ 18 นอกจากการพ�นจากตำแหน�งตามวาระแล�ว กรรมการจะพ�นจากตำแหน�งเมื่อ
 (1) ตาย
 (2) ลาออก
 (3) ขาดคุณสมบัติ หร�อมีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมายว�าด�วยบร�ษัทมหาชนจำกัด และ
      กฎหมายว�าหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
 (4) ที่ประชุมผู�ถือหุ�นลงมติให�ออกตามข�อ 20
 (5) ศาลมีคำสั่งให�ออก

ข�อ 19 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน�งให�ยื่นใบลาออกต�อบร�ษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต�วันที่
ใบลาออกไปถึงบร�ษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรก อาจแจ�งการลาออกของตนให�
นายทะเบียนทราบด�วยก็ได�

ข�อ 20 ที่ประชุมผู�ถือหุ�นอาจลงมติให�กรรมการคนใดออกจากตำแหน�งก�อนถึงคราวออกตามวาระได�ด�วย
คะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ�น
นับรวมกันได�ไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ�นที่ถือโดยผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข�อ 21 ในกรณีท่ีตำแหน�งกรรมการว�างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให�คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมายว�าด�วยบร�ษัทมหาชนจำกัดและกฎหมาย
ว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� เข�าเป�นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว�นแต�วาระของกรรมการผู�นั้นจะเหลือน�อยกว�าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข�าเป�นกรรมการแทน
ดังกล�าวจะอยู�ในตำแหน�งกรรมการได�เพ�ยงเท�าวาระที่ยังเหลืออยู�ของกรรมการที่ตนเข�ามาแทนมติ
ของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต�องประกอบด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู�
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ข�อ 22 กรรมการบร�ษัทมีสิทธิได�รับค�าตอบแทนกรรมการจากบร�ษัทในรูปของเง�นรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ 
โบนัส หร�อผลประโยชน�ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู�ถือหุ�นจะพ�จารณาและลงมติด�วย
คะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม โดยอาจ
กำหนดค�าตอบแทนกรรมการเป�นจำนวนที่แน�นอนหร�อวางเป�นหลักเกณฑ�เฉพาะ 

และจะกำหนดไว�เป�นคราวๆ หร�อมีผลตลอดไป จนกว�าท่ีประชุมผู�ถือหุ�นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป�นอย�างอ่ืน
ก็ได� นอกจากน้ี กรรมการ

บร�ษัทยังมีสิทธิได�รับเบี้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต�างๆ ตามระเบียบของบร�ษัทข�อความในวรรคหนึ่ง
จะไม�กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได�รับการแต�งต้ังมาจากพนักงานหร�อลูกจ�างของบร�ษัทในอันท่ี
จะได�รับค�าตอบแทนและผลประโยชน�ในฐานะที่เป�นพนักงานหร�อลูกจ�างของบร�ษัท

ข�อ 31

การประชุมผู�ถือหุ�น

คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเป�นการประชุมสามัญประจำป�ภายในสี่ (4) เดือน นับแต�
วันสิ�นสุดของรอบป�บัญชีของบร�ษัท

การประชุมผู�ถือหุ�นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให�เร�ยกว�าการประชุมว�สามัญ โดยคณะกรรมการ
จะเร�ยกประชุมผู�ถือหุ�นเป�นการประชุมว�สามัญเมื่อใดก็ได�สุดแต�จะเห็นสมควร

ผู�ถือหุ�นคนหน่ึงหร�อหลายคนซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าร�อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ�นท่ีจำหน�าย
ได�ทั้งหมด จะเข�าชื่อกันทำหนังสือขอให�คณะกรรมการเร�ยกประชุมผู�ถือหุ�นเป�นการประชุมว�สามัญ
เมื่อใดก็ ได� แต�ต�องระบุเร�่องและเหตุผลในการที่ขอให�เร�ยกประชุมไว�ให�ชัดเจนให�หนังสือดังกล�าวด�วย 
ในกรณีเช�นน้ี คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นภายในส่ีสิบห�าวัน (45) วัน นับแต�วันท่ีได�รับ
หนังสือจากผู�ถือหุ�นนั้น

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม�จัดให�มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาส่ีสิบห�า (45) วัน นับแต�วันท่ีได�รับ
หนังสือจากผู�ถือหุ�นดังกล�าว ผู�ถือหุ�นทั้งหลายซึ่งเข�าชื่อกันหร�อผู�ถือหุ�นคนอื่นๆ รวมกันได�จำนวนหุ�น
ตามท่ีบังคับไว�น้ัน จะเร�ยกประชุมเองก็ได�ภายใน   ส่ีสิบห�า (45) วัน นับแต�วันครบกำหนดระยะเวลาส่ีสิบห�า 
(45) วัน ท่ีคณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�น ในกรณีเช�นน้ี     ให�ถือว�าเป�นการประชุมผู�ถือหุ�น
ที่คณะกรรมการเร�ยกประชุม โดยบร�ษัทต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�ายอันจำเป�นที่เกิดจากการจัดให�มีการ
ประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว�าการประชุมผู�ถือหุ�นเป�นการเร�ยกประชุมเพราะผู�ถือหุ�นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวน
ผู�ถือหุ�นซึ่งมาร�วมประชุมไม�ครบเป�นองค�ประชุมตามที่กำหนดไว�ในข�อ 33 นั้น ผู�ถือหุ�น ตามวรรคสี่จะ
ต�องร�วมกันรับผิดชอบชดใช�ค�าใช�จ�ายที่เกิดจากการจัดให�มีการประชุมในครั้งนั้นให�แก�บร�ษัท

ข�อ 32 ในการเร�ยกประชุมผู�ถือหุ�น ให�คณะกรรมการจัดทำเป�นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร�่องที่จะเสนอต�อที่ประชุม พร�อมด�วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให�
ชัดเจนว�าเป�นเร�่องที่จะเสนอเพ�่อทราบ เพ�่ออนุมัติ หร�อเพ�่อพ�จารณา แล�วแต�กรณี รวมทั้งความเห็น
คณะกรรมการในเร�่องดังกล�าว และจัดส�งให�ผู�ถือหุ�นและนายทะเบียนทราบไม�น�อยกว�าเจ็ด (7) วัน 
ก�อนวันประชุม ท้ังน้ี ให�ลงโฆษณาคำบอกกล�าวนัดประชุมในหนังสือพ�มพ�ก�อนวันประชุมไม�น�อยกว�าสาม 
(3) วัน  เป�นเวลาติดต�อกันไม�น�อยกว�าสาม (3) วัน
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ข�อ 33 ในการประชุมผู�ถือหุ�น ต�องมีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น (ถ�ามี) มาประชุมไม�น�อยกว�าย่ีสิบห�า 
(25) คน หร�อไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู�ถือหุ�นทั้งหมด และต�องมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อย
กว�าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ�นที่จำหน�ายได�แล�วทั้งหมด จ�งจะครบเป�นองค�ประชุม

ในกรณีท่ีปรากฏว�าการประชุมผู�ถือหุ�นคร้ังใด เม่ือล�วงเวลานัดไปแล�วถึงหน่ีง (1) ช่ัวโมง จำนวนผู�ถือหุ�น
ซึ่งมาเข�าร�วมประชุมไม�ครบเป�นองค�ประชุมตามที่กำหนดไว�ในวรรคหนึ่ง หากว�าการประชุมผู�ถือหุ�นได�
เร�ยกนัดเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ ให�การประชุมเป�นอันระงับไป ถ�าการประชุมผู�ถือหุ�นนั้น มิใช�เป�นการ
เร�ยกประชุมเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ ให�นัดประชุมใหม� และในกรณีนี้ ให�ส�งหนังสือนัดประชุมไปยังผู�ถือหุ�น
ไม�น�อยกว�าเจ็ด (7) วัน ก�อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม�บังคับว�าจะต�องครบองค�ประชุม

ข�อ 34 ให�ประธานกรรมการเป�นประธานที่ประชุมผู�ถือหุ�น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม�อยู�ในที่ประชุมหร�อ
ไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�    ให�รองประธานกรรมการเป�นประธานในท่ีประชุม ถ�าไม�มีรองประธานกรรมการ
หร�อมีแต�ไม�อยู�ในที่ประชุม หร�อไม�สามารถปฏิบัติหน�าที่ได� ให�ที่ประชุมเลือกผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมคนใด
คนหนึ่งมาเป�นประธานในที่ประชุมดังกล�าว 

ข�อ 36 กิจการที่ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจำป�พ�งเร�ยกประชุม มีดังนี้
 (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบร�ษัทในรอบป�ที่ผ�านมา
 (2) พ�จารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 (3) พ�จารณาอนุมัติจัดสรรเง�นกำไรและการจ�ายเง�นป�นผล
 (4) พ�จารณาเลือกตั้งกรรมการใหม�แทนกรรมการที่พ�นจากตำแหน�งวาระ
 (5) พ�จารณากำหนดค�าตอบแทนกรรมการ
 (6) พ�จารณาแต�งตั้งผู�สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเง�นค�าสอบบัญชี และ 
 (7) กิจการอื่นๆ 

ข�อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู�ถือหุ�น ให�ถือว�าหนึ่ง (1) หุ�นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู�ถือหุ�นคนใด
มีส�วนได�เสียเป�นพ�เศษในเร�่องใด ผู�ถือหุ�นคนนั้นไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร�่องนั้น นอกจากการ
ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู�ถือหุ�นจะต�องประกอบด�วยคะแนนเสียงดังต�อไปนี้
 (1) ในกรณีปกติ ให�ถือคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
      ถ�ามีคะแนนเสียงเท�ากัน ให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ��มข�น้อีกหน่ึงเสียงเป�นเสียงช้ีขาด
 (2) ในกรณีดังต�อไปนี ให�ถือคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด
      ของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  (2.1) การขายหร�อโอนกิจการของบร�ษัททั้งหมดหร�อบางส�วนสำคัญให�แก�บุคคลอื่น
  (2.2) การซ้ือหร�อรับโอนกิจการของบร�ษัทเอกชน หร�อบร�ษัทมหาชนอ่ืนมาเป�นของบร�ษัท
  (2.3) การทำ แก�ไข หร�อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให�เช�ากิจการของบร�ษัททั้งหมด
           หร�อบางส�วนท่ีสำคัญ  การมอบหมายให�บุคคลอ่ืนใดเข�าจัดการธุรกิจของบร�ษัท 
           หร�อการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค�เพ�อ่การแบ�งผลกำไร
           ขาดทุนกัน
  (2.4) การแก�ไขเพ��มเติมหร�อหนังสือบร�คณห�สนธิ หร�อข�อบังคับบร�ษัท
  (2.5) การเพ��มหร�อลดทุนจดทะเบียนของบร�ษัท
  (2.6) การเลิกบร�ษัท
  (2.7) การออกหุ�นกู�ของบร�ษัท
  (2.8) การควบรวมกิจการบร�ษัทกับบร�ษัทอื่น
  (2.9) การดำเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว�ว�าต�องได�รับคะแนนเสียงไม�น�อย
           กว�าสามในส่ี (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
           ออกเสียงลงคะแนน
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ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช�เป�นที่ประชุมจะอยู�ในจังหวัดอันเป�นที่ตั้งสำนักงานใหญ�ของบร�ษัท หร�อที่อื่นใดใน
ประเทศตามที่คณะกรรมการจะกำหนดไว� 



ข�อ 37 รอบป�บัญชีของบร�ษัทเร��มต�นในวันที่ 1 มกราคม และสิ�นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป�

ข�อ 38 บร�ษัทต�องจัดให�มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว�ในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข�อง และต�องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย�างน�อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง 
(12) เดือน อันเป�นรอบบัญชีของบร�ษัท 

ข�อ 39 คณะกรรมการต�องจัดให�มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ�นสุดของรอบป�บัญชีของบร�ษัท
เสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นในการประชุมสามัญประจำป� เพ�อ่พ�จารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต�องจัด
ให�มีผู�สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให�เสร็จก�อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู�ถือหุ�น

ข�อ 40 คณะกรรมการต�องจัดส�งเอกสารดังต�อไปน้ีให�ผู�ถือหุ�น พร�อมกับหนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจำป�
 (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที ่ผู �สอบบัญชีตรวจสอบแล�ว พร�อมทั ้งรายงาน
      การตรวจสอบบัญชีของผู�สอบบัญชี และ
 (2) รายงานประจำป�ของคณะกรรมการ พร�อมเอกสารประกอบต�างๆ เพ�่อประกอบรายงาน

ข�อ 41 ผู�สอบบัญชีต�องไม�เป�นกรรมการ พนักงาน ลูกจ�าง หร�อผู�ดำรงตำแหน�งหน�าที่ใดๆ ของบร�ษัท

ข�อ 42 ผู�สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได�รายจ�าย 
ตลอดจนทรัพย�สินและหนี้สินของบร�ษัทได�ในระหว�างเวลาทำการของบร�ษัท ในการนี้ ให�ผู�สอบบัญชี
มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ�าง ผู�ดำรงตำแหน�งหน�าท่ีใดๆ ของบร�ษัท และตัวแทนของบร�ษัท 
รวมทั้งให�บุคคลเหล�านั้นชี้แจงข�อเท็จจร�งหร�อส�งเอกสาร หร�อหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของ
บร�ษัทได�

ข�อ 43 ผู�สอบบัญชีมีหน�าที่เข�าร�วมประชุมในการประชุมผู�ถือหุ�นของบร�ษัททุกครั้งที่มีการพ�จารณางบดุล 
บัญชีกำไร ขาดทุน และป�ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบร�ษัท เพ�่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต�อผู�ถือหุ�น และ
ให�บร�ษัทจัดส�งรายงานและเอกสารท้ังหมดของบร�ษัทท่ีผู�ถือหุ�นจะพ�งได�รับในการประชุมผู�ถือหุ�นคร้ังน้ัน
แก�ผู�สอบบัญชีด�วย

ข�อ 45 บร�ษัทต�องจัดสรรกำไรสุทธิประจำป�ส�วนหนึ่งไว�เป�นทุนสำรองไม�น�อยกว�าร�อยละห�า (5) ของกำไรสุทธิ
ประจำป� หักด�วยยอดเง�นขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว�าทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไม�น�อยกว�าร�อยละสิบ 
(10) ของทุนจดทะเบียน
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การบัญชี การเง�นและการสอบบัญชี

ข�อ 44 ห�ามจ�ายเง�นป�นผลจากเง�นประเภทอื่นนอกจากเง�นกำไร ในกรณีที่บร�ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู� 
ห�ามมิให�จ�ายเง�นป�นผลเง�นป�นผลน้ัน ให�แบ�งตามจำนวนหุ�น หุ�นละเท�าๆ กัน เว�นแต�ในกรณีบร�ษัทออกหุ�น
บุร�มสิทธิและกำหนดให�หุ�นบุร�มสิทธิได�รับเง�น ป�นผลแตกต�างจากหุ�นสามัญ ให�จัดสรรเง�นป�นผลตามที่
กำหนดไว� โดยการจ�ายเง�นป�นผลต�องได�รับอนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�น

คณะกรรมการอาจจ�ายเง�นป�นผลระหว�างกาลให�แก�ผู�ถือหุ�นได�เป�นคร้ังคราว เม่ือเห็นว�าบร�ษัทมีผลกำไร
สมควรพอที่จะทำเช�นนั้น และเมื่อได�จ�ายเง�นป�นผลระหว�างกาลแล�ว ให�รายงานการจ�ายเง�นป�นผล
ดังกล�าวให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นทราบในการประชุมผู�ถือหุ�นคราวต�อไป

การจ�ายเง�นป�นผลให�กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต�วันที่ที่ประชุมผู�ถือหุ�น หร�อที่ประชุมคณะ
กรรมการลงมติ แล�วแต�กรณี ทั้งนี้ ให�แจ�งเป�นหนังสือไปยังผู�ถือหุ�นและให�โฆษณาคำบอกกล�าวการจ�าย
เง�นป�นผลนั้นในหนังสือพ�มพ�เป�นเวลาติดต�อกันไม�น�อยกว�าสาม (3) วันด�วย

เง�นป�นผลและเง�นสำรอง



กรณีมอบฉันทะให�กรรมการอิสระ

บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซ�เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ฝ�ายเลขานุการบร�ษัท

เลขที่ 89 อาคารเจ�าพระยาทาวเวอร� ชั้นที่ 9
ห�องเลขที่ 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจร�ญกรุง

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โดยเอกสารทั้งหมดจะต�องจัดส�งมาถึงบร�ษัท
ภายใน วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 18:00  น.

กรอกหนังสือมอบฉันทะ
แนบเอกสาร ตามที่กำหนด
ส�งเอกสารทางไปรษณีย�มาที่

1.

2.

3.

ขั้นตอนการลงทะเบียน และเข�าร�วมประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส�

วันที่ 22 เม.ย. 2565
วันประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 

ระบบประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส�จะเป�ดให�เข�าร�วมการประชุมได�
ตั้งแต�เวลา 12:00 น. (ก�อนเร��มประชุม 2 ชั่วโมง)

ผู�ถือหุ�น หร�อ ผู�รับมอบฉันทะ ต�องนำ “ชื่อผู�ใช�งาน” และ “รหัสผ�าน”
ที่ได�รับทางอีเมลจากการลงทะเบียนเพ�่อเข�าสู�ระบบการประชุม

และเข�าประชุมตามขั้นตอนที่ระบบแสดง

รับข�อมูล
“ชื่อผู�ใช�” และ “รหัสผ�าน”

สำหรับใช�เข�าร�วมการประชุม
ผ�านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว�ภายใน 12 ชั่วโมง

หลังการลงทะเบียน  ว�ธีการลงทะเบียน
สแกนคิวอาร�โค�ด

ติดตั้งแอปพลิเคชัน
สำหรับเข�าร�วมการประชุม

ผ�านทาง
Webex meeting

ว�ธีการติดตั้ง
สแกนคิวอาร�โค�ด
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กรณีเข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง หร�อ
มอบฉันทะให�บุคคลอื่นเข�าร�วมการประชุมแทน

1 อีเมล ต�อ 1 เลขทะเบียนผู�ถือหุ�น

เร��มตั้งแต� 8 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น.
ไปจนกว�าจะป�ดการประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2565

ลงทะเบียนเข�าร�วมประชุมที่

เลือกประเภท ในการยื่นแบบคำร�อง
กรอกข�อมูล ตามที่ระบบแสดง
แนบเอกสาร ตามที่กำหนด
กดยอมรับ เง�่อนไขและยืนยันเข�าร�วมประชุม

1.

2.

3.

4.
ลงทะเบียนร�วมประชุม

สแกนคิวอาร�โค�ด

app.inventech.co.th/KEX110012R



เข�าการประชุมด�วยลิงก� URL ที่ได�รับจากอีเมล
กรอก “ชื่อผู�ใช�” และ “รหัสผ�าน” เพ�่อเข�าสู�ระบบ
กรอกอีเมล ในช�อง “Email Address”
กดปุ�ม “Join Now”
กด “Run a temporary application”
กดไฟล�ที่ดาวน�โหลด
กดปุ�ม “Join Event” เพ�่อเข�าร�วมประชุม
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ว�ธีการใช�งานแอปพลิเคชันเพ�่อประชุม
สแกนคิวอาร�โค�ด

ให�บร�การระหว�างวันที่ 8 - 22 เม.ย. 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม�รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ�)

หากพบป�ญหาในการใช�งาน
สามารถติดต�อ Inventech Call Center

02-931-9136               @inventechconnect

แจ�งป�ญหาการใช�งาน
สแกนคิวอาร�โค�ด

คำแนะนำเพ��มเติมสำหรับเข�าร�วมการประชุม
ผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส�

กรณีเข�าร�วมประชุมผ�าน
คอมพ�วเตอร� / Lapptop

กรณีเข�าร�วมประชุมผ�าน
Mobile / iPad

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

เข�าการประชุมด�วยลิงก� URL ที่ได�รับจากอีเมล
กรอก “ชื่อผู�ใช�” และ “รหัสผ�าน” เพ�่อเข�าสู�ระบบ
กดปุ�ม “Join” / หากไม�เคยเข�าใช�งานมาก�อน
ให�กดปุ�ม “ACCEPT” 
กรอกชื่อ อีเมล ในช�อง Email Address ให�ตรงกับ
อีเมลที่ทำการลงทะเบียน
กด “Allow” การเข�าถึงต�าง ๆ ของแอปพลิเคชัน
กดปุ�ม “Join” เพ�่อเข�าร�วมประชุม

1.

2.

3.

4.

5.






