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คำบอกกลาวคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565
บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัท”) ใหความสำคัญกับการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลของทานโดยไดจัดใหมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูเ ขารวมประชุมสามัญผูถ อื หุน
ประจำป 2565 ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 โปรดอานขอมูลรายละเอียด
เพ��มเติมเพ�่อรับทราบมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลรวมถึงสิทธิของทานโดยละเอียด และรับทราบ
ถึงการดำเนินการของบร�ษัทในการเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานไดที่
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ที่ KEX 005 / 2565
23 มีนาคม 2565
เร�่อง
เร�ยน

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565
ทานผูถือหุน บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6
เอกสารแนบ 7

เอกสารแนบ 8

แบบ 56-1 One Report 2564 และงบการเง�นประจำป 2564 ในรูปแบบคิวอาร โคด (QR Code)
(สำหรับวาระที่ 1 2 และ 3)
ขอมูลประวัติและประสบการณการทำงานของผูสอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4)
ประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง
(สำหรับวาระที่ 5)
นิยามกรรมการอิสระและขอมูลของกรรมการอิสระที่เปนผูรับมอบฉันทะ
เอกสารที่ตองใชในการลงทะเบียน
ขอบังคับของบร�ษัท ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูลงทุน
ตางประเทศที่แตงตั้งใหคัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) ผูถือหุน
สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของบร�ษัทที่ https://investor.th.kerryexpress.com/th
ขั้นตอนการลงทะเบียน และการเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

คณะกรรมการบร�ษัท เคอร�่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัท”) ไดมีมติเร�ยกประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2565 (“ที ่ ป ระชุ ม ผู  ถ ื อ หุ  น ”) ในวั น ที ่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ในรู ป แบบการประชุ ม ผ า นสื ่ อ
อิเล็กทรอนิกส โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบร�ษัทในรอบป 2564
รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล
บร�ษัทไดสรุปผลการดำเนินงานที่ผานมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดข�้นในรอบป 2564 โดยมี
รายละเอีย ดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหัวขอการประกอบธุร กิจ งบการเง�น และคำอธิบ ายและ
บทว�เคราะหของฝายบร�หาร (MD&A)
ความเห็นคณะกรรมการบร�ษัท
เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดำเนินงานของบร�ษัทประจำป 2564
คะแนนเสียงเพ�่อลงมติ
เนื่องจากวาระดังกลาวเปนวาระเพ�่อทราบ จ�งไมมีการลงมติจากที่ประชุมผูถือหุน
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วาระที่ 2

3

พ�จารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปสิ�นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล
เพ�่อใหเปนไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดใหบร�ษัท
ตองนำเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพ�จารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำป
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพจ� ารณาและสอบทานงบการเง�นประจำป 2564 สิน� สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ซึง่ ไดผา นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส อบบัญชีจากบร�ษทั ไพรซวอเตอรเฮาสคเู ปอรส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)
เปนที่เร�ยบรอยแลว โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ในหัวขอ งบการเง�น จ�งเห็นสมควรให
นำเสนอที่ประชุมผูถือหุนพ�จารณาอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการบร�ษัทเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพ�จารณาอนุมัติงบการเง�นประจำป สิ�นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ตามทีเ่ สนอ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
รายการ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
รายไดรวม
กำไรสุทธิสว นทีเ่ ปนของผูถ อื หุน ของบร�ษทั
กำไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน)

ป 2564

ป 2563

เพ��มข�้น
(ลดลง)

รอยละ

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

คะแนนเสียงเพ�่อลงมติ
วาระนีต้ อ งผานมติอนุมตั ดิ ว ยคะแนนเสียงขางมากของผูถ อื หุน ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พ�จารณาอนุมัติการงดจายเง�นปนผลเพ��มเติมจากผลการดำเนินงานประจำป 2564
รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล
บร�ษัทมีนโยบายการจายเง�นปนผลใหแกผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
ปกติตามงบเฉพาะกิจการของบร�ษทั โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเง�น กระแสเง�นสด เง�นทุน
หมุนเว�ยน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ สภาพตลาด ภาระหนีส้ นิ เง�อ่ นไขและขอจำกัดตามทีก่ ำหนดไวใน
สัญญากูยืมเง�น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบร�ษัท รวมทั้งความจำเปน ตลอดจนปจจัยอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วของซึง่ คณะกรรมการบร�ษทั พ�จารณาเห็นสมควร
ในป 2564 บร�ษัทไดจายเง�นปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.743 บาทตอหุน รวมเปนเง�นทั้งสิ�น
1,292.82 ลานบาท ซึง่ จายไปเมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2564 เร�ยบรอยแลว ซึง่ การจายเง�นปนผลดังกลาวเปนไป
ตามนโยบายการจายเง�นปนผลของบร�ษทั และพระราชบัญญัตบิ ร�ษทั มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียด
การจายเง�นปนผลในปทผ่ี า นมาปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหัวขอ นโยบายการจายเง�นปนผล
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ความเห็นคณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการบร�ษทั ไดพจ� ารณาตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชนตอ ผูถ อื หุน เปนหลัก
และการเสนออนุมัติดังกลาว สอดคลองกับนโยบายการจายเง�นปนผลของบร�ษัท เห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการงดจายเง�นปนผลเพ��มเติมจากผลการดำเนินงานประจำป 2564 เพ�่อสำรอง
กระแสเง�นสดสำหรับการขยายการลงทุนใหม และการดำเนินการตามกลยุทธของบร�ษัท ในป 2565
คะแนนเสียงเพ�่อลงมติ
คะแนนเสียงขางมากของผูถ อื หุน ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พ�จารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาสอบบัญชีประจำป 2565
รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล
พระราชบัญญัตบิ ร�ษทั มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดใหทป่ี ระชุมผูถ อื หุน พ�จารณาแตงตัง้
ผูสอบบัญชีและกำหนดคาสอบบัญชีของบร�ษัททุกป โดยในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชี
คนเดิมก็ ได
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพจ� ารณาคัดเลือกผูส อบบัญชีประจำป 2565 โดยไดประเมินจากความเปนอิสระของ
ผูส อบบัญชี ทักษะความรูค วามสามารถของทีมงาน และประสบการณในการตรวจสอบอันเปนประโยชนตอ ธุรกิจ
ที่จะไดรับ และความเหมาะสมของคาสอบบัญชีแลว จ�งเห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก
บร�ษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) เปนผูสอบบัญชีของบร�ษัทและบร�ษัทยอย
ประจำป 2565 โดยมีรายชื่อ ดังนี้
1. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร
2. นายไพบูล ตันกุล
3. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ

ผูส อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5266
ผูส อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298
ผูส อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8470

ทัง้ นี้ รายชือ่ ผูส อบบัญชีตามทีเ่ สนอ ไมมคี วามสัมพันธหร�อสวนไดเสียใดๆ กับ บร�ษทั ผูบ ร�หาร ผูถ อื หุน ใหญหร�อ
ผูท เ่ี กีย่ วของของบุคคลดังกลาว สำหรับขอมูลเกีย่ วกับประวัตแิ ละประสบการณการทำงานของผูส อบบัญชี
แตละทาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
โดยคาสอบบัญชีและคาสอบทานรายไตรมาสประจำป 2565 เปนจำนวนเง�นไมเกิน 3,730,000 บาท ไมรวม
คาใชจา ยอืน่ ในงานสอบบัญชีตามทีจ่ ะเกิดข�น้ จร�ง ซึง่ เปร�ยบเทียบกับป 2564 ไดดงั นี้
คาสอบบัญชี

ป 2564

คาสอบบัญชีง บการเง�นรวมประจำปแ ละ
คาสอบทานงบการเง�นรวมรายไตรมาสของบร�ษทั 3,600,000

ป 2565

เพ��มข�้น (รอยละ)

3,730,000

3.61

คาสอบบัญชีของบร�ษทั สำหรับป 2564 ทีจ่ า ยขางตนไมรวมคาบร�การอืน่ (Non-audit fee) และคาใชจา ยอืน่ ๆ
ซึง่ เบิกตามจร�ง (Out of pocket expense) จำนวน 3,323,830 บาท
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สำหรับป 2565 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบคาสอบบัญชีของบร�ษทั ยอยเปนจำนวนเง�น 1,175,000 บาท และ
หากผูส อบบัญชีทง้ั สามรายไมสามารถปฏิบตั หิ นาที่ไดใหทป่ี ระชุมผูถ อื หุน มอบอำนาจใหคณะกรรมการบร�ษทั
แตงตั้งผูสอบบัญชีรายอื่นจาก PwC ปฏิบัติหนาที่แทน
ความเห็นคณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการบร�ษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหพ�จารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก PwC เปน
ผูสอบบัญชีของบร�ษัท และกำหนดคาสอบบัญชีประจำป 2565 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
โดยคณะกรรมการบร�ษัทจะดูแลใหการจัดทำงบการเง�นรวมสามารถดำเนินการไดทันตามกำหนดเวลา
คะแนนเสียงเพ�่อลงมติ
คะแนนเสียงขางมากของผูถ อื หุน ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พ�จารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระประจำป 2565
รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล
พระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 กำหนดใหกรรมการออกจากตำแหนงตาม
วาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป อัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระจำนวน 3 ทาน คือ
1) นายประสัณห เชื้อพานิช 2) นายกำธร ตติยกว� และ 3) นางสาวฮว� เหลง ไอลีน โหยว และหากไดรับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ใหกรรมการทั้งสามทานกลับเขาดำรงตำแหนง ดังนี้
นายประสัณห เชื้อพานิช
นายกำธร ตติยกว�
นางสาวฮว� เหลง ไอลีน โหยว

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

สำหรับขอมูลเกีย่ วกับประวัตแิ ละประสบการณการทำงานของกรรมการแตละทาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
บร�ษทั ไดเปดโอกาสใหผถู อื หุน เสนอชือ่ บุคคลทีเ่ ห็นวามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพ�อ่ เขารับการพ�จารณาเลือกตัง้ เปน
กรรมการบร�ษัท ระหวางวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึง 6 มกราคม 2565 ซึ่งไดเผยแพรใหผูถือหุนทราบผาน
ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบร�ษทั ซึง่ เมือ่ ครบกำหนดระยะเวลาดังกลาว
ปรากฏวาไมมผี ถู อื หุน รายใดเสนอชือ่ บุคคลเพ�อ่ เขารับการพ�จารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการบร�ษทั
ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับการสัดสวนและจำนวนครัง้ ของการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ / กรรมการชุดยอย
ของบร�ษทั ในรอบปทผ่ี า นมานัน้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหัวขอ การเขารวมประชุม
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ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน ไดพจ� ารณาตามหลักเกณฑทก่ี ำหนดทัง้ ในดานคุณสมบัติ
ตามกฎหมาย ขอบังคับบร�ษัท และขอกำหนดที่เกี่ยวของ ตลอดจนพ�จารณาถึงการเปนผูทรงคุณว�ฒิที่มี
ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่จะเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจ
ของบร�ษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ ว�สัยทัศน และมีทัศนคติที่ดีตอองคกร รวมถึงองคประกอบของ
คณะกรรมการบร�ษทั เห็นสมควรพ�จารณาใหเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 คนกลับเขาดำรงตำแหนงอีกครัง้ หนึง่
ความเห็นคณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการบร�ษทั ซึง่ ไมรวมกรรมการทีพ่ น จากตำแหนงตามวาระขางตน ไดพจ� ารณาบุคคลทีไ่ ดรบั การเสนอชือ่
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน เห็นสมควรเสนอใหทป่ี ระชุมผูถ อื หุน พ�จารณา
เลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 ทานกลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระ ทัง้ นี้ หากไดรบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ใหกรรมการทัง้
3 ทานกลับเขาดำรงตำแหนงอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทนเสนอดวย
คะแนนเสียงเพ�่อลงมติ
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พ�จารณาอนุมัติโครงสรางคาตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบร�ษัทประจำป 2565
รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล
ขอบังคับบร�ษทั ขอที่ 22 กำหนดใหกรรมการบร�ษทั มีสทิ ธิไดรบั คาตอบแทนกรรมการจากบร�ษทั ในรูปแบบ
ของคาตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หร�อผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ไดพจ� ารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการใหสอดคลองกับหนาที่
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการแตละทาน ซึง่ คาตอบแทนดังกลาวอยูใ นระดับทีเ่ หมาะสม
เทียบเคียงไดกบั ตลาดและอ�ตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ เพ�ยงพอทีจ่ ะจ�งใจและรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ ภาพไวกบั
บร�ษทั จ�งเห็นสมควรกำหนดโครงสรางคาตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบร�ษทั ประจำป 2565
ภายในวงเง�นไมเกิน 6 ลานบาท โดยประกอบดวยคาตอบแทนรายเดือน และเบีย้ ประชุม (ไมรวมเง�นโบนัสประจำป)
ซึง่ โครงสรางคาตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบร�ษทั ดังกลาว เปนจำนวนเง�นเทากับป 2564
ทั้งนี้ มีรายละเอียดขอเสนอดังนี้
คาตอบแทนรายเดือน
80,000 บาท สำหรับประธานกรรมการบร�ษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
40,000 บาท สำหรับกรรมการ
เบี้ยประชุม
30,000 บาท สำหรับประธานกรรมการชุดยอย
20,000 บาท สำหรับกรรมการชุดยอย
โบนัส
ไมเกินรอยละ 0.5 ของการจายเง�นปนผลประจำป
หมายเหตุ: กรรมการซึง่ เปนผูบ ร�หารและพนักงานของบร�ษทั จะได ไมไดรบั คาตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม และโบนัสของกรรมการ
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นอกเหนือจากคาตอบแทนขางตน เพ�อ่ สนับสนุนใหกรรมการสามารถปฏิบตั หิ นาที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
บร�ษทั ไดจดั เตร�ยมกรมธรรมประกันความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance)
กรมธรรมประกันสุขภาพและกรมธรรมประกันชีวต� คาใชจา ยการอบรมสัมมนา รวมถึงอ�ปกรณเพ�อ่ อำนวย
ความสะดวกในการปฏิบตั งิ านและการประชุม โดยใหประธานกรรมการบร�ษทั เปนผูพ จ� ารณากำหนดเง�อ่ นไขโดยละเอียด
สำหรับการจัดสรรโบนัสตามจร�งใหแกกรรมการแตละคนตามความเหมาะสม ทัง้ นีใ้ นป 2564 ไดมกี ารจาย
คาตอบแทนกรรมการใหแกคณะกรรมการบร�ษทั จำนวนประมาณ 6.39 ลานบาท โดยรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1 ในหัวขอ โครงสรางคาตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการบร�ษัทไดพ�จารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพ�จารณาอนุมัติโครงสรางคาตอบแทนและงบประมาณ
สำหรับคณะกรรมการบร�ษัทประจำป 2565 และมอบอำนาจใหประธานกรรมการบร�ษัทเปนผูพ�จารณา
กำหนดเง�่อนไขโดยละเอียด สำหรับการจัดสรรโบนัสตามจร�งใหแกกรรมการ ตามที่เสนอ
คะแนนเสียงเพ�่อลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุม
วาระที่ 7

เพ�่อพ�จารณาเร�่องอื่นๆ (ถามี)
รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล
พระราชบัญญัตบิ ร�ษทั มหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง ระบุใหผถู อื หุน ซึง่ มีหนุ นับรวมกันไดไมนอ ยกวา
1 ใน 3 ของจำนวนผูถือหุนที่จำหนายทั้งหมด สามารถใหที่ประชุมพ�จารณาเร�่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว
ในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมได
ความเห็นคณะกรรมการบร�ษัท
ผูถือหุนมีสิทธิตามกฎหมายดังกลาว

บร�ษัทไดกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 (Recode Date) ในวันที่
28 กุมภาพันธ 2565
หากทานผูถ อื หุน ประสงคทจ่ี ะเขารวมประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส ขอใหผถู อื หุน หร�อผูร บั มอบฉันทะ โปรดลงทะเบียนเขารวม
การประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ซึง่ ระบบลงทะเบียนจะเปดใหดำเนินการตัง้ แตวนั ที่
8 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. จนกวาจะปดการประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2565
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บร�ษทั จะเปดใหผถู อื หุน หร�อผูร บั มอบฉันทะยืน่ แบบคํารอง (e-Request) เพ�อ่ ขอรับชือ่ ผูใชงาน (Username) รหัสผาน
(Password) และเว็บลิงก (Weblink) สําหรับการลงทะเบียนเขารวมประชุมตัง้ แตวนั ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 8:30 น. เปนตนไป
(เฉพาะวันทําการเทานัน้ ) ทัง้ นี้ โปรดศึกษาเอกสารแนบ 8 สำหรับขัน้ ตอนดำเนินการ โดยผูถ อื หุน หร�อผูร บั มอบฉันทะสามารถ
ลงทะเบียนเขารวมประชุมตัง้ แตเวลา 12:00 น. ของวันประชุม จนกวาจะมีการเร�ยกปดการประชุม
หากมีขอ สงสัยหร�อปญหาในการลงทะเบียนและการเขารวมประชุม โปรดติดตอคอลเซ็นเตอรผา นทางแอปพลิเคชัน
ไลน ที่ ID @inventechconnect หร�อ โทรศัพทหมายเลข 02-931-9136
กรณีมขี อ สอบถามทีเ่ กีย่ วของกับระเบียบวาระการประชุมหร�อมีขอ ซักถามอืน่ ใดนอกเหนือจากระเบียบวาระ สามารถ
สงคำถามลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 1 สัปดาห มาที่อีเมล ir@kerryexpress.com หร�อโทรศัพทหมายเลข
063-198-1217
จ�งเร�ยนมาเพ�อ่ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิรก� ลุ
ประธานกรรมการบร�ษัท

เอกสารแนบ 1

แบบ 56-1 One Report 2564 และงบการเง�นประจำป 2564
ในรูปแบบคิวอารโคด (QR Code)

ว�ธีการดาวนโหลดแบบ 56-1 One Report 2564 และงบการเง�นประจำป 2564
สำหรับผูถือหุนซึ่งใชระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone หร�อ iPad)
1. เปดแอปพลิเคชัน “กลอง” หร�อ “Camera” (กรณีที่ใชเมนูเปนภาษาอังกฤษ)
2. นำโทรศัพทซึ่งเปดแอปพลิเคชันกลองสแกนคิวอาร โคดที่ปรากฏดานบน
3. เมื่อสแกนเสร็จเร�ยบรอย โทรศัพทจะข�้นแจงเตือน ใหผูถือหุนกดเพ�่อเปดเว็บไซตดาวนโหลด
สำหรับผูถือหุนซึ่งใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android)
1. เปดแอปพลิเคชัน Line
2. เขาเมนู “เพ��มเพ�่อน” จากนั้นเลือกหัวขอ “คิวอาร โคด”
3. นำโทรศัพทซึ่งเปดแอปพลิเคชัน Line สแกนคิวอาร โคดที่ปรากฏดานบน
4. เมื่อสแกนเสร็จเร�ยบรอย โทรศัพทจะข�้นแจงเตือน ใหผูถือหุนกดเพ�่อเปดเว็บไซตดาวนโหลด

9

10

เอกสารแนบ 2

ขอมูลประวัติและประสบการณการทำงานของผูสอบบัญชี

นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5266
ตำแหนง : หุนสวนสายงานการตรวจสอบบัญชี
อายุ : 49 ป
ประวัติการศึกษา :
ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
บัญชีบัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณดานการสอบบัญชี : 28 ป
นางสาวนภนุชเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณตรวจสอบ ไดแก
สินคาอ�ปโภคบร�โภค
ผลิตและขายสินคาเพ�่อการอ�ตสาหกรรม
บร�การและขนสง
อสังหาร�มทรัพย
เทคโนโลยี

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะผูสอบบัญชีของบร�ษัท :

4 ป นับแตป พ. ศ. 2561

ความสัมพันธหร�อสวนไดเสียใดๆกับบร�ษัท/บร�ษัทยอย/
ผูบร�หาร/ผูถือหุนใหญ หร�อผูที่เกี่ยวของ :

ไมมี

จำนวนหุนที่ถือ ณ วันที่ไดรับตำแหนง :

ไมมี
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เอกสารแนบ 2

ขอมูลประวัติและประสบการณการทำงานของผูสอบบัญชี

นายไพบูล ตันกุล
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4298
ตำแหนง : หุนสวนสายงานการตรวจสอบบัญชี
อายุ : 53 ป
ประวัติการศึกษา :
ปร�ญญาโททางการบร�หารจัดการและการเง�น จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
บัญชีบัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณดานการสอบบัญชี : 31 ป
นายไพบูลเปนผูส อบบัญชีรบั อนุญาตที่ไดรบั ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และผูสอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศลาวและกัมพ�ชา ประเภทธุรกิจที่มีประสบการณ ในการตรวจสอบ ไดแก
ผลิตและคาขาย
ขนสงและจัดจำหนายสินคา รวมถึงคลังสินคา
ธุรกิจบร�การและโรงแรม
อสังหาร�มทรัพย
ประกันชีว�ตและประกันว�นาศภัย
เหมือง

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะผูสอบบัญชีของบร�ษัท :

ไมมี

ความสัมพันธหร�อสวนไดเสียใดๆกับบร�ษัท/บร�ษัทยอย/
ผูบร�หาร/ผูถือหุนใหญ หร�อผูที่เกี่ยวของ :

ไมมี

จำนวนหุนที่ถือ ณ วันที่ไดรับตำแหนง :

ไมมี
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เอกสารแนบ 2

ขอมูลประวัติและประสบการณการทำงานของผูสอบบัญชี

นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 8470
ตำแหนง : หุนสวน
อายุ : 40 ป
ประวัติการศึกษา :
บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
ประสบการณดานการสอบบัญชี : 19 ป
นางสาวศนิชาเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) และเปนผูเชี่ยวชาญดานมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
ระหวางประเทศ (IFRS) ของเคร�อขาย PwC ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณตรวจสอบ ไดแก
สินคาอ�ปโภคบร�โภค
บร�การและโรงแรม
อสังหาร�มทรัพย
ยานยนต
ผลิตและสินคาเพ�่อการอ�ตสาหกรรม

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะผูสอบบัญชีของบร�ษัท :

ไมมี

ความสัมพันธหร�อสวนไดเสียใดๆกับบร�ษัท/บร�ษัทยอย/
ผูบร�หาร/ผูถือหุนใหญ หร�อผูที่เกี่ยวของ :

ไมมี

จำนวนหุนที่ถือ ณ วันที่ไดรับตำแหนง :

ไมมี
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เอกสารแนบ 3

ประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ
และไดรับการเสนอชื่อเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง

โปรดสแกนคิวอารโคด
เพ�่ออานประวัติเพ��มเติม

นายประสัณห เชื้อพานิช
อายุ: 70 ป

ตำแหนงปจจ�บันในบร�ษัท :
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหนงเปนกรรมการ
จำนวนปที่เปนกรรมการบร�ษัท

: 30 พฤษภาคม 2562
: 2 ป 10 เดือน

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม :
ปร�ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิส์ าขาการบัญชี มหาว�ทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต สภาว�ชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
ประกาศนียบัตรชัน้ สูงทางการสอบบัญชี จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต 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�ษทั ไทย
หลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP) โดยสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย
หลักสูตร Board Matters and Trends Program (BMT) โดยสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย
หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) โดยสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย
สัดสวนการถือหุนในบร�ษัท (รอยละ) : 0.01
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบร�หาร : ไมมี
การดำรงตำแหนงที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชน : ไมมี
การมีสวนไดเสียกับบร�ษัท / บร�ษัทใหญ / บร�ษัทยอย / บร�ษัทรวม หร�อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง : ไมมี
ประวัติการดำรงตำแหนงในรอบ 5 ปที่ผานมา
การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียน

ป

ตำแหนง

บร�ษัทจดทะเบียน

2562 - ปจจ�บัน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซเพรส
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2556 - ปจจ�บัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บร�ษทั ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จำกัด
(มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)

2561 - 2564

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และ
ประธานกรรมการคณะทำงานพัฒนาสูความยั่งยืน

บร�ษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรว�ส
จำกัด (มหาชน)

2559 - 2562

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บร�ษทั พ�ทที ี โกลบอล เคมิคอล
จำกัด (มหาชน)

2556 - ปจจ�บัน
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เอกสารแนบ 3

การดำรงตำแหนงในบร�ษัท/หนวยงานอื่นๆ ที่มิใชบร�ษัทจดทะเบียน
2564 - ปจจ�บัน

ประธานกิตติมศักดิ์

2563 - ปจจ�บัน

ที่ปร�กษานายกรัฐมนตร�ดานเศรษฐกิจ คณะที่ปร�กษานายกรัฐมนตร�

สมาคมสงเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย
สำนักนายกรัฐมนตร�

2563 - ปจจ�บัน

กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาและสงเสร�มองคการมหาชน

สำนักงานการว�จัยแหงชาติ

2563 - ปจจ�บัน

กรรมการกิตติมศักดิ์

คณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ
กระทรวงการคลัง

2562 - ปจจ�บัน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย

2561 - ปจจ�บัน

กรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐว�สาหกิจ

กระทรวงการคลัง

2560 - ปจจ�บัน

ที่ปร�กษา คณะที่ปร�กษาดานการสอบบัญชี
คณะที่ปร�กษาดานการระดมทุนและการกำกับบร�ษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย

2560 - ปจจ�บัน

กรรมการผูทรงคุณว�ฒิดานการบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ

2560 - ปจจ�บัน

กรรมการ

คณะกรรมการแนวรวมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจร�ต

2559 - ปจจ�บัน

กรรมการตรวจสอบการบร�หารงานประจำมหาว�ทยาลัย

สภามหาว�ทยาลัยมหิดล

2559 - ปจจ�บัน

กรรมการ

สถาบันว�ทยาการประกันภัย ชัน้ สูง

2558 - ปจจ�บัน

กรรมการบร�หารการเง�นและทรัพยสิน

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุร�

2558 - ปจจ�บัน

กรรมการผูทรงคุณว�ฒิดานบัญชี และประธานกรรมการตรวจสอบ

2557 - ปจจ�บัน

กรรมการผูทรงคุณว�ฒิดานบัญชี และ
กรรมการพ�จารณาการทุมตลาดและการอ�ดหนุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และสงเสร�มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
กระทรวงพาณิชย

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา : ไมมี
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เอกสารแนบ 3

ประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ
และไดรับการเสนอชื่อเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง

โปรดสแกนคิวอารโคด
เพ�่ออานประวัติเพ��มเติม

นายกำธร ตติยกว�
อายุ: 67 ป
ตำแหนงปจจ�บันในบร�ษัท :
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหนงเปนกรรมการ
จำนวนปที่เปนกรรมการบร�ษัท

: 30 พฤษภาคม 2562
: 2 ป 10 เดือน

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม :
ปร�ญญาโทบร�หารธุรกิจ จาก University of Bridgeport
ประกาศนียบัตรชั้นสูงสำหรับผูบร�หารระดับสูง สถาบันพระปกเกลา
สัมฤทธิบัตร สถาบันว�ทยาการตลาดทุน
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) โดยสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) โดยสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) โดยสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย
สัดสวนการถือหุนในบร�ษัท (รอยละ) : 0.01
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบร�หาร : ไมมี
การดำรงตำแหนงที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชน : ไมมี
การมีสวนไดเสียกับบร�ษัท / บร�ษัทใหญ / บร�ษัทยอย / บร�ษัทรวม หร�อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง : ไมมี
ประวัติการดำรงตำแหนงในรอบ 5 ปที่ผานมา
การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียน

ป

ตำแหนง

บร�ษัทจดทะเบียน

2562 - ปจจ�บัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซเพรส
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2524 - ปจจ�บัน

กรรมการ

2524 - 2561

กรรมการ

บร�ษัท ไทยเพรซิเดนทฟ�ดส จำกัด
(มหาชน)
บร�ษัท เพรซิเดนทเบเกอร�่ จำกัด
(มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัท/หนวยงานอื่นๆ ที่มิใชบร�ษัทจดทะเบียน
2560 - ปจจ�บัน

ประธานกรรมการ

บร�ษัท คียสโตน โฮลดิ�ง จำกัด

2557 - ปจจ�บัน

ที่ปร�กษาคณะกรรมการ

บร�ษัท เคอร�่ ฟลาวมิลล จำกัด

2558 - 2562

กรรมการอิสระ

ธนาคารเพ�่อการสงออกและนำเขา
แหงประเทศไทย

2557 - 2562

ประธานกรรมการ

บร�ษัท ดับบลิวเอชเอ เร�ยล เอสเตท
แมเนจเมนท จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา : ไมมี
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ประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ
และไดรับการเสนอชื่อเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง

โปรดสแกนคิวอารโคด
เพ�่ออานประวัติเพ��มเติม

นางสาวฮว� เหลง ไอลีน โหยว
อายุ: 47 ป

ตำแหนงปจจ�บันในบร�ษัท :
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหนงเปนกรรมการ
จำนวนปที่เปนกรรมการบร�ษัท

: 30 พฤษภาคม 2562
: 2 ป 10 เดือน

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม :
ปร�ญญาตร�สาขาบร�หารธุรกิจและการเง�น (เกียรตินิยมอันดับสอง) จาก National University of Singapore
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) โดยสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
สัดสวนการถือหุนในบร�ษัท (รอยละ) : 0.01
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบร�หาร : ไมมี
การดำรงตำแหนงที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชน : ไมมี
การมีสวนไดเสียกับบร�ษัท / บร�ษัทใหญ / บร�ษัทยอย / บร�ษัทรวม หร�อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง : ไมมี
ประวัติการดำรงตำแหนงในรอบ 5 ปที่ผานมา
ป
2562 - ปจจ�บัน

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทจดทะเบียน
ตำแหนง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

บร�ษัทจดทะเบียน
บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซเพรส
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบร�ษัท/หนวยงานอื่นๆ ที่มิใชบร�ษัทจดทะเบียน
2564 - ปจจ�บัน

กรรมการอิสระ

Singapore Eye
Research Institute

2563 - ปจจ�บัน

กรรมการ

AKJ Singapore
Investments Pte. Ltd.

2563 - ปจจ�บัน

กรรมการ

Balnarring Pte. Ltd.

2561 - ปจจ�บัน

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

Mornington Services Pte. Ltd.

2563 - 2564

กรรมการ

Bellechasse Pte. Ltd.

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา : ไมมี

เอกสารแนบ 4

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คณะกรรมการบร�ษทั กำหนดใหคณ
ุ สมบัตขิ องกรรมการเปนไปตามกฎเกณฑและแนวทางของคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
2. หามเปนกรรมการทีม่ สี ว นรวมบร�หารงาน ลูกจาง พนักงาน ทีป่ ร�กษาที่ไดรบั เง�นเดือนประจำ ผูม อี ำนาจควบคุมในชวง 2 ป
กอนหนาผอนปรน ในกรณีทพ
่ี น จากการเปนขาราชการหร�อทีป่ ร�กษาของสวนราชการซึง่ เปนผูถ อื หุน ใหญหร�อผูม อี ำนาจ
ควบคุมไมถึง 2 ป
3. หามเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหร�อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหร�อผูบร�หาร
4. หามทำธุรกรรมหร�อเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั หร�อผูม อี ำนาจควบคุมของนิตบิ คุ คลทีท่ ำธุรกรรมกับบร�ษทั โดยมีมลู คารายการ
≥ 20 ลบ. หร�อรอยละ 3 ของ NTA แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวาในชวง 2 ปกอนหนา
5. หามเปนผูส อบบัญชีของบร�ษทั บร�ษทั ใหญ บร�ษทั ยอย บร�ษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ ผูม อี ำนาจควบคุม ในชวง 2 ปกอ นหนา
6. หามเปนผู ใหบร�การทางว�ชาชีพอื่นหร�อเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หุนสวนของนิติบุคคลที่ใหบร�การที่มี
การบร�การเกิน 2 ลบ. ในชวง 2 ปกอนหนา
*กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 4 และขอ 6 จะดำรงตำแหนงกรรมการอิสระไดก็ตอเมื่อคณะกรรมการบร�ษัท
แสดงไดวา ไดพจ� ารณาตามหลักมาตรา 89/7 วาไมมผี ลกระทบตอการทำหนาทีแ่ ละใหความเห็นทีเ่ ปนอิสระ และตองเปดเผย
ขอมูลที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน
7. ไมเปนตัวแทนของกรรมการบร�ษัท ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับบร�ษัทและบร�ษัทยอย หร�อถือหุนเกินรอยละ 1 หร�อเปน
กรรมการทีม่ สี ว นรวมบร�หารงาน ลูกจาง พนักงาน ทีป่ ร�กษาที่ไดรบั เง�นเดือนประจำ ผูม อิ ำนาจควบคุมในกิจการดังกลาว
9. ไมมีลักษณะอื่นที่ทำให ไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ
10. กรรมการอิสระเปนกรรมการอิสระของบร�ษัทในกลุมได แตกรรมการตรวจสอบหามเปนกรรมการของบร�ษัทใหญ
บร�ษทั ยอย หร�อบร�ษัทยอยลำดับเดียวกัน (บร�ษัทพ�่นอง) ที่เปนบร�ษัทจดทะเบียน
11. ภายหลังไดรบั แตงตัง้ เปนกรรมการอิสระแลว กรรมการอิสระดังกลาวอาจไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการใหตดั สินใจ
ในการดำเนินงานกิจการของบร�ษทั ของบร�ษทั ใหญ บร�ษทั ยอย บร�ษทั รวม บร�ษทั พ�น่ อ ง ผูถ อื หุน รายใหญ หร�อผูม อี ำนาจ
ควบคุมได โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (collective decision) แต กรรมการตรวจสอบหามมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในการดำเนินงาน
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ขอมูลกรรมการอิสระที่เปนผูรับมอบฉันทะ

นายประสัณห เชื้อพานิช
กรรมการอิสระ

นายกำธร ตติยกว�
กรรมการอิสระ

อายุ : 70 ป
ที่อยู : เลขที่ 89 อาคารเจาพระยาทาวเวอร ชั้นที่ 9
หองเลขที่ 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจร�ญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

อายุ : 67 ป
ที่อยู : เลขที่ 89 อาคารเจาพระยาทาวเวอร ชั้นที่ 9
หองเลขที่ 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจร�ญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สวนไดเสียในวาระที่จะพ�จารณา : วาระที่ 5
การมีสวนไดเสียพ�เศษ : ไมมี

สวนไดเสียในวาระที่จะพ�จารณา : วาระที่ 5
การมีสวนไดเสียพ�เศษ : ไมมี

โปรดสแกนคิวอารโคด
เพ�่ออานประวัติเพ��มเติม

โปรดสแกนคิวอารโคด
เพ�่ออานประวัติเพ��มเติม

เอกสารแนบ 5

เอกสารที่ตองใชในการลงทะเบียน
เอกสารการลงทะเบียนกรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง
(1) ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหร�อสัญชาติตางประเทศ
(1.1) บัตรประจำตัวอยางใดอยางหนึ่งซึ่งออกโดยหนวยงานรัฐเชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัว
ขาราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐว�สาหกิจ หร�อ หนังสือเดินทาง
(2) ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคลไทย หร�อนิติบุคคลตางประเทศ
(2.1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนหร�อเอกสารอื่นที่แสดงการเปนนิติบุคคล หร�อสำเนาเอกสารดังกลาว
ที่รับรองสำเนาถูกตองโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไมเกิน 6 เดือน)
(2.2) หลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของตัวแทนนิติบุคคล โดยตองแสดงบัตรประจำตัว
อยางใดอยางหนึ่งตามขอ 1.1
เอกสารการลงทะเบียนกรณีมอบฉันทะ
(1) ผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาซึ่งพำนักอยูในประเทศไทย แสดงเอกสารดังตอไปนี้
(1.1) แบบมอบฉันทะ
(1.2) สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดไวในขอ 1.1) ของผูมอบฉันทะพรอมกับรับรองสำเนาถูกตอง
(2) กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาอยูตางประเทศ แสดงเอกสารดังตอไปนี้
(2.1) แบบมอบฉันทะ
(2.2) สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดไวในขอ 1.1) ของผูมอบฉันทะพรอมกับรับรองสำเนาถูกตอง
*เอกสารทัง้ หมดตองใหกงสุลไทย หร�อโนตาร�พบั บลิค หร�อบุคคลอืน่ ทีม่ อี ำนาจตามกฎหมายทองถิน�
รับรองการลงลายมือชือ่
(3) ผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย แสดงเอกสารดังตอไปนี้
(3.1) แบบมอบฉันทะ
(3.2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย (หนังสือรับรองมีอายุไมเกิน
6 เดือน)
(3.3) สำเนาบัตรประจำตัว (ตามทีก่ ำหนดไวในขอ 1.1) ของผูม อี ำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพรอมกับ
รับรองสำเนาถูกตอง
(4) ผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศอื่น แสดงเอกสารดังตอไปนี้
(4.1) แบบมอบฉันทะ
(4.2) ตนฉบับหร�อสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หร�อหลักฐานอื่นที่แสดงการเปนนิติบุคคล พรอม
หลักฐานการมอบอำนาจใหบุคคลดังกลาวเปนคนลงนามหนังสือมอบฉันทะ
(4.3) สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดไว ในขอ 1.1) ของผูมีอำนาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
พรอมกับรับรองสำเนาถูกตอง
*เอกสารทัง้ หมดตองใหกงสุลไทย หร�อโนตาร�พบั บลิค หร�อบุคคลอืน่ ทีม่ อี ำนาจตามกฎหมายทองถิน�
รับรองการลงลายมือชือ่
(5) การมอบฉันทะใหเปนไปตามเง�่อนไขที่กำหนดซึ่งแสดงในแบบมอบฉันทะ
(6) ผูเ ขารวมประชุมทีม่ กี ารแกไขคำนำหนาชือ่ ชือ่ หร�อ ชือ่ สกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกลาว
(7) กรณีมีการแก ไข ข�ดลบ ข�ดฆาเคร�่องหมายลงมติ หร�อเคร�่องหมายหนาชื่อผูรับมอบฉันทะ หร�อขอความใดๆ
ในแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ ผูมอบฉันทะตองลงชื่อกำกับ หร�อลงชื่อยอไวเปนสำคัญ หากผูมอบฉันทะ
มิไดกระทำการตามทีก่ ลาวมานี้ บร�ษทั ขอสงวนสิทธิในการพ�จารณาใหการมอบฉันทะเสียไปทัง้ หมดหร�อบางสวน
บร�ษทั ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหสทิ ธิ เฉพาะผูท ส่ี ง เอกสารประกอบถูกตองและครบถวนเขารวมประชุมไดเทานัน้
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ขอบังคับบร�ษัทอันเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการ
ขอ 15

ใหบร�ษัทมีคณะกรรมการของบร�ษัทเพ�่อดำเนินกิจการของบร�ษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย
หา (5) คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ�นที่อยูใน
ประเทศไทย กรรมการบร�ษัทจะเปนผูถือหุนของบร�ษัทหร�อไมก็ ได

ขอ 16

ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบร�ษัทตามหลักเกณฑและว�ธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผูถ อื หุน แตละคนจะใชคะแนนเสียงทีม่ อี ยูท ง้ั หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหร�อหลายคน
เปนกรรมการก็ ได ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียง
ใหแกผูใดมากนอยเพ�ยงใดไมได
(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผู ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จำนวนกรรมการทีจ่ ะพ�งมีหร�อจะพ�งเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี คุ คลซึง่ ไดรบั การเลือกตัง้
ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพ�งมีหร�อจะพ�งเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด

ขอ 17

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
ของจำนวนกรรมการในขณะนัน้ ถาจำนวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ ใหออกโดย
จำนวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)

ขอ 18

นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตำแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หร�อมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบร�ษัทมหาชนจำกัด และ
กฎหมายวาหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 20
(5) ศาลมีคำสั่งใหออก

ขอ 19

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื่นใบลาออกตอบร�ษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่
ใบลาออกไปถึงบร�ษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรก อาจแจงการลาออกของตนให
นายทะเบียนทราบดวยก็ ได

ขอ 20

ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน
นับรวมกันได ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ขอ 21

ในกรณีทต่ี ำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอน่ื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบร�ษัทมหาชนจำกัดและกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เวนแตวาระของกรรมการผูนั้นจะเหลือนอยกวาสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทน
ดังกลาวจะอยูในตำแหนงกรรมการไดเพ�ยงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทนมติ
ของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
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ขอ 22

กรรมการบร�ษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบร�ษัทในรูปของเง�นรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ
โบนัส หร�อผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพ�จารณาและลงมติดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม โดยอาจ
กำหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจำนวนที่แนนอนหร�อวางเปนหลักเกณฑเฉพาะ
และจะกำหนดไวเปนคราวๆ หร�อมีผลตลอดไป จนกวาทีป่ ระชุมผูถ อื หุน จะมีมติเปลีย่ นแปลงเปนอยางอืน่
ก็ ได นอกจากนี้ กรรมการ
บร�ษัทยังมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบร�ษัทขอความในวรรคหนึ่ง
จะไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดรบั การแตงตัง้ มาจากพนักงานหร�อลูกจางของบร�ษทั ในอันที่
จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชน ในฐานะที่เปนพนักงานหร�อลูกจางของบร�ษัท

การประชุมผูถือหุน
ขอ 31

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจำปภายในสี่ (4) เดือน นับแต
วันสิ�นสุดของรอบปบัญชีของบร�ษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเร�ยกวาการประชุมว�สามัญ โดยคณะกรรมการ
จะเร�ยกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมว�สามัญเมื่อใดก็ ไดสุดแตจะเห็นสมควร
ผูถ อื หุน คนหนึง่ หร�อหลายคนซึง่ มีหนุ นับรวมกันได ไมนอ ยกวารอยละสิบ (10) ของจำนวนหุน ทีจ่ ำหนาย
ไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทำหนังสือขอใหคณะกรรมการเร�ยกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมว�สามัญ
เมื่อใดก็ ได แตตองระบุเร�่องและเหตุผลในการที่ขอใหเร�ยกประชุมไว ใหชัดเจนใหหนังสือดังกลาวดวย
ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมกี ารประชุมผูถ อื หุน ภายในสีส่ บิ หาวัน (45) วัน นับแตวนั ที่ไดรบั
หนังสือจากผูถือหุนนั้น
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไมจดั ใหมกี ารประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสีส่ บิ หา (45) วัน นับแตวนั ที่ไดรบั
หนังสือจากผูถือหุนดังกลาว ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหร�อผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจำนวนหุน
ตามทีบ่ งั คับไวนน้ั จะเร�ยกประชุมเองก็ ไดภายใน สีส่ บิ หา (45) วัน นับแตวนั ครบกำหนดระยะเวลาสีส่ บิ หา
(45) วัน ทีค่ ณะกรรมการตองจัดใหมกี ารประชุมผูถ อื หุน ในกรณีเชนนี้ ใหถอื วาเปนการประชุมผูถ อื หุน
ที่คณะกรรมการเร�ยกประชุม โดยบร�ษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจำเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการ
ประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนเปนการเร�ยกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวน
ผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กำหนดไวในขอ 33 นั้น ผูถือหุน ตามวรรคสี่จะ
ตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบร�ษัท

ขอ 32

ในการเร�ยกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทำเปนหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเร�่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให
ชัดเจนวาเปนเร�่องที่จะเสนอเพ�่อทราบ เพ�่ออนุมัติ หร�อเพ�่อพ�จารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็น
คณะกรรมการในเร�่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน
กอนวันประชุม ทัง้ นี้ ใหลงโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพ�มพกอ นวันประชุมไมนอ ยกวาสาม
(3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วัน
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ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมจะอยูในจังหวัดอันเปนที่ตั้งสำนักงานใหญของบร�ษัท หร�อที่อื่นใดใน
ประเทศตามที่คณะกรรมการจะกำหนดไว
ขอ 33

ในการประชุมผูถ อื หุน ตองมีผถู อื หุน และผูร บั มอบฉันทะจากผูถ อื หุน (ถามี) มาประชุมไมนอ ยกวายีส่ บิ หา
(25) คน หร�อไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันได ไมนอย
กวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด จ�งจะครบเปนองคประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏวาการประชุมผูถ อื หุน ครัง้ ใด เมือ่ ลวงเวลานัดไปแลวถึงหนีง่ (1) ชัว่ โมง จำนวนผูถ อื หุน
ซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กำหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุนได
เร�ยกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้น มิใชเปนการ
เร�ยกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และในกรณีนี้ ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุน
ไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม

ขอ 34

ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหร�อ
ไมสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในทีป่ ระชุม ถาไมมรี องประธานกรรมการ
หร�อมีแตไมอยูในที่ประชุม หร�อไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใด
คนหนึ่งมาเปนประธานในที่ประชุมดังกลาว

ขอ 35

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหนึ่ง (1) หุนมีหนึ่ง (1) เสียง และผูถือหุนคนใด
มีสวนไดเสียเปนพ�เศษในเร�่องใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร�่องนั้น นอกจากการ
ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพ�ม� ข�น้ อีกหนึง่ เสียงเปนเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดังตอไปนี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(2.1) การขายหร�อโอนกิจการของบร�ษัททั้งหมดหร�อบางสวนสำคัญใหแกบุคคลอื่น
(2.2) การซือ้ หร�อรับโอนกิจการของบร�ษทั เอกชน หร�อบร�ษทั มหาชนอืน่ มาเปนของบร�ษทั
(2.3) การทำ แก ไข หร�อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบร�ษัททั้งหมด
หร�อบางสวนทีส่ ำคัญ การมอบหมายใหบคุ คลอืน่ ใดเขาจัดการธุรกิจของบร�ษทั
หร�อการควบรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงคเพ�อ่ การแบงผลกำไร
ขาดทุนกัน
(2.4) การแก ไขเพ��มเติมหร�อหนังสือบร�คณหสนธิ หร�อขอบังคับบร�ษัท
(2.5) การเพ��มหร�อลดทุนจดทะเบียนของบร�ษัท
(2.6) การเลิกบร�ษัท
(2.7) การออกหุนกูของบร�ษัท
(2.8) การควบรวมกิจการบร�ษัทกับบร�ษัทอื่น
(2.9) การดำเนินการอืน่ ๆ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ววา ตองไดรบั คะแนนเสียงไมนอ ย
กวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ อื หุน ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ขอ 36

กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำปพ�งเร�ยกประชุม มีดังนี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบร�ษัทในรอบปที่ผานมา
(2) พ�จารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
(3) พ�จารณาอนุมัติจัดสรรเง�นกำไรและการจายเง�นปนผล
(4) พ�จารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตำแหนงวาระ
(5) พ�จารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ
(6) พ�จารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเง�นคาสอบบัญชี และ
(7) กิจการอื่นๆ
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การบัญชี การเง�นและการสอบบัญชี
ขอ 37

รอบปบัญชีของบร�ษัทเร��มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ�นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป

ขอ 38

บร�ษัทตองจัดใหมีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไวในกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ และตองจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอยางนอยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง
(12) เดือน อันเปนรอบบัญชีของบร�ษัท

ขอ 39

คณะกรรมการตองจัดใหมีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ�นสุดของรอบปบัญชีของบร�ษัท
เสนอตอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ในการประชุมสามัญประจำป เพ�อ่ พ�จารณาอนุมตั ิ และคณะกรรมการตองจัด
ใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นใหเสร็จกอนที่จะนำเสนอที่ประชุมผูถือหุน

ขอ 40

คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนีใ้ หผถู อื หุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมผูถ อื หุน สามัญประจำป
(1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอ มทั้ง รายงาน
การตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี และ
(2) รายงานประจำปของคณะกรรมการ พรอมเอกสารประกอบตางๆ เพ�่อประกอบรายงาน

ขอ 41

ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หร�อผูดำรงตำแหนงหนาที่ใดๆ ของบร�ษัท

ขอ 42

ผูสอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายไดรายจาย
ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สินของบร�ษัทไดในระหวางเวลาทำการของบร�ษัท ในการนี้ ใหผูสอบบัญชี
มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจาง ผูด ำรงตำแหนงหนาทีใ่ ดๆ ของบร�ษทั และตัวแทนของบร�ษทั
รวมทั้งใหบุคคลเหลานั้นชี้แจงขอเท็จจร�งหร�อสงเอกสาร หร�อหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของ
บร�ษัทได

ขอ 43

ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบร�ษัททุกครั้งที่มีการพ�จารณางบดุล
บัญชีกำไร ขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบร�ษัท เพ�่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน และ
ใหบร�ษทั จัดสงรายงานและเอกสารทัง้ หมดของบร�ษทั ทีผ่ ถู อื หุน จะพ�งไดรบั ในการประชุมผูถ อื หุน ครัง้ นัน้
แกผูสอบบัญชีดวย

เง�นปนผลและเง�นสำรอง
ขอ 44

หามจายเง�นปนผลจากเง�นประเภทอื่นนอกจากเง�นกำไร ในกรณีที่บร�ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู
หามมิใหจา ยเง�นปนผลเง�นปนผลนัน้ ใหแบงตามจำนวนหุน หุน ละเทาๆ กัน เวนแตในกรณีบร�ษทั ออกหุน
บุร�มสิทธิและกำหนดใหหุนบุร�มสิทธิไดรับเง�น ปนผลแตกตางจากหุนสามัญ ใหจัดสรรเง�นปนผลตามที่
กำหนดไว โดยการจายเง�นปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการอาจจายเง�นปนผลระหวางกาลใหแกผถู อื หุน ไดเปนครัง้ คราว เมือ่ เห็นวาบร�ษทั มีผลกำไร
สมควรพอที่จะทำเชนนั้น และเมื่อไดจายเง�นปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเง�นปนผล
ดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป
การจายเง�นปนผลใหกระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หร�อที่ประชุมคณะ
กรรมการลงมติ แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหโฆษณาคำบอกกลาวการจาย
เง�นปนผลนั้นในหนังสือพ�มพเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วันดวย

ขอ 45

บร�ษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกำไรสุทธิ
ประจำป หักดวยยอดเง�นขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนีจ้ ะมีจำนวนไมนอ ยกวารอยละสิบ
(10) ของทุนจดทะเบียน
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ขั้นตอนการลงทะเบียน และเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง หร�อ
มอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมการประชุมแทน

กรณีมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ

ลงทะเบียนเขารวมประชุมที่

1.

app.inventech.co.th/KEX110012R
1.
2.
3.
4.

เลือกประเภท ในการยื่นแบบคำรอง
กรอกขอมูล ตามที่ระบบแสดง
แนบเอกสาร ตามที่กำหนด
กดยอมรับ เง�่อนไขและยืนยันเขารวมประชุม

2.
3.

สแกนคิวอารโคด
ลงทะเบียนรวมประชุม

เร��มตั้งแต 8 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น.
ไปจนกวาจะปดการประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2565

กรอกหนังสือมอบฉันทะ
แนบเอกสาร ตามที่กำหนด
สงเอกสารทางไปรษณียมาที่

บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ฝายเลขานุการบร�ษัท
เลขที่ 89 อาคารเจาพระยาทาวเวอร ชั้นที่ 9
หองเลขที่ 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจร�ญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โดยเอกสารทั้งหมดจะตองจัดสงมาถึงบร�ษัท

ภายใน วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 18:00 น.

1 อีเมล ตอ 1 เลขทะเบียนผูถือหุน

รับขอมูล
“ชื่อผูใช” และ “รหัสผาน”
สำหรับใชเขารวมการประชุม
ผานทางอีเมลที่ลงทะเบียนไวภายใน 12 ชั่วโมง
หลังการลงทะเบียน

สแกนคิวอารโคด
ว�ธีการลงทะเบียน

ติดตั้งแอปพลิเคชัน
สำหรับเขารวมการประชุม

Webex meeting
ผานทาง

สแกนคิวอารโคด
ว�ธีการติดตั้ง

วันที่ 22 เม.ย. 2565
วันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป
ระบบประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจะเปดใหเขารวมการประชุมได
ตั้งแตเวลา 12:00 น. (กอนเร��มประชุม 2 ชั่วโมง)
ผูถือหุน หร�อ ผูรับมอบฉันทะ ตองนำ “ชื่อผูใชงาน” และ “รหัสผาน”
ที่ ไดรับทางอีเมลจากการลงทะเบียนเพ�่อเขาสูระบบการประชุม
และเขาประชุมตามขั้นตอนที่ระบบแสดง
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คำแนะนำเพ��มเติมสำหรับเขารวมการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
กรณีเขารวมประชุมผาน
คอมพ�วเตอร / Lapptop
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กรณีเขารวมประชุมผาน
Mobile / iPad

เขาการประชุมดวยลิงก URL ที่ ไดรับจากอีเมล
กรอก “ชื่อผูใช” และ “รหัสผาน” เพ�่อเขาสูระบบ
กรอกอีเมล ในชอง “Email Address”
กดปุม “Join Now”
กด “Run a temporary application”
กดไฟลที่ดาวนโหลด
กดปุม “Join Event” เพ�่อเขารวมประชุม

1.
2.
3.
4.
5.

เขาการประชุมดวยลิงก URL ที่ ไดรับจากอีเมล
กรอก “ชื่อผูใช” และ “รหัสผาน” เพ�่อเขาสูระบบ
กดปุม “Join” / หากไมเคยเขาใชงานมากอน
ใหกดปุม “ACCEPT”
กรอกชื่อ อีเมล ในชอง Email Address ใหตรงกับ
อีเมลที่ทำการลงทะเบียน
กด “Allow” การเขาถึงตาง ๆ ของแอปพลิเคชัน
กดปุม “Join” เพ�่อเขารวมประชุม

สแกนคิวอารโคด

ว�ธีการใชงานแอปพลิเคชันเพ�่อประชุม

หากพบปญหาในการใชงาน
สามารถติดตอ Inventech Call Center
02-931-9136

@inventechconnect

ใหบร�การระหวางวันที่ 8 - 22 เม.ย. 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไมรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ)

สแกนคิวอารโคด
แจงปญหาการใชงาน

