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วาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครงัที 1/2565 

บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) 
 

 

วาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครงัที 1/2564 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2564 ไดจ้ดัให้มขีนึเมอืวนัท ี30 เมษายน 2564 โดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานการ

ประชุมดงักล่าวปรากฏบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครงัดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบั

หนังสอืเชญิประชุมฯ  

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ควรเสนอใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

การลงมต ิ

วาระนีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2564 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล 

รายงานผลการดําเนินงานของบรษิทัประจําปี 256  อนัรวมถงึการวเิคราะห์และคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ ไดแ้สดงไวใ้น

รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซงึจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมฯ 

ความเหน็คณะกรรมการ 

เพอืรายงานใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทัประจําปี 2564 

วาระที 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุน สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล 

งบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกีําไรขาดทุน สําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2564 ซงึไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชแีล้ว และรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมฯ  

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกํีาไรขาดทุน สาํหรบัปีสนิสุด

วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 ซงึไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีล้ว  

การลงมต ิ

วาระนีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดใหบ้รษิทัต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุน

สํารองในจาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธปิระจําปี จนกว่าทุนสาํรองนีจะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

โดย ณ ปัจจุบนั ทุนสํารองของบรษิทัมจํีานวนตามทกีฎหมายกําหนดแล้ว ดงันัน บรษิทัจงึไม่ต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปี 2564 ไว้

เป็นทุนสาํรองของบรษิทัเพมิเตมิอกี 

ในส่วนการจ่ายเงนิปันผลนัน บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้ือหุน้ปีละ 2 ครงั โดยเงนิปันผลทจี่ายรวมทงั

สนิในแต่ละปีจะมจํีานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของกาํไรสุทธปิระจําปี (ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ ตามงบการเงนิรวม) ทงันี อตัราการ

จ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดข้นึอยู่กบัผลการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ และโครงการในอนาคตของบรษิทั รวมทงั

ภาวะเศรษฐกจิโดยรวม  

จากผลการดําเนินงานของบรษิัทประจําปี 2564 คณะกรรมการเสนอให้พจิารณาจดัสรรกําไรเพอืจ่ายเป็นเงนิปันผล

ประจําปี 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รวมทงัสนิในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท โดยบรษิทัไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลครงัแรกเป็นเงนิปันผลระหว่างกาล

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท สําหรบัหุน้สามญัทมีสีทิธริบัเงนิปันผลจํานวน 8,413,568,585 หุน้หรอืคดิเป็นเงนิปันผลจ่าย

ครงัแรกจํานวนทงัสนิ 3,365,427,434 บาท เมอืวนัท ี10 กนัยายน 2564   
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คณะกรรมการจงึขอเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาการจ่ายเงนิปันผลครงัทสีองในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท สําหรบัหุน้สามญัที

มสีทิธริบัเงนิปันผลจํานวน 8,406,962,585 หุน้ หรอืคดิเป็นเงนิปันผลจ่ายครงัทสีองจํานวน 2,101,740,646.25 บาท ซงึเมอืรวมกบั 

เงนิปันผลครงัแรกทบีรษิทัไดจ่้ายไปในระหว่างปี 2564 จะรวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทงัสนิ 5,467,168,080.25 บาท ซงึคดิเป็นรอ้ยละ 42 

ของกําไรสุทธิประจําปี 2564 (ส่วนทเีป็นของบรษิัทใหญ่ ตามงบการเงนิรวม) ซงึเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

สําหรบัการจ่ายเงนิปันผลครงัทสีองจํานวน 2,101,740,646.25 บาทนี เป็นการจ่ายจากกําไรส่วนทหีกัผลขาดทุนทางภาษ ีซงึผูร้บัเงนิ

ปันผลตอ้งถูกหกัภาษ ีณ ทจีา่ย ตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขทกํีาหนดไวใ้นประมวลรษัฎากร แต่ผูร้บัเงนิปันผลทเีป็นบุคคลธรรมดาจะ

ไม่ไดร้บัเครดติภาษีตามมาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรษัฎากร โดยคณะกรรมการขอเสนอใหว้นัท ี6 พฤษภาคม 2565 เป็นวนักําหนด

รายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธไิดร้บัเงนิปันผล และกําหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัท ี25 พฤษภาคม 2565 

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมตัิให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเป็นทุนสํารอง 

ตามกฎหมายเพมิเตมิอีก เนืองจากทุนสํารองดงักล่าวมจํีานวนครบตามทกีฎหมายกําหนดแล้ว และเสนอให้ผูถ้อืหุ้นอนุมตัิการจ่าย 

เงนิปันผลประจําปี 2564 ตามทเีสนอ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 ปี 2563 
เงนิปันผลจ่าย (บาท/หุน้) 0.65 1.00 
- ครงัแรก  0.40 0.40 
- ครงัทสีอง  0.25 0.60 
เงนิปันผลจ่ายทงัสนิ (บาท) 5,467,168,080.25 8,447,322,185.00 
เงนิปันผลจ่ายต่อกําไรสุทธติามงบการเงนิรวม (รอ้ยละ) 42 33 
จํานวนหุน้ทมีสีทิธไิดร้บัเงนิปันผล (หุน้) 
- ครงัแรก  
- ครงัทสีอง 

 
8,413,568,585 
8,406,962,585 

 
8,497,952,585 
8,413,568,585 

การลงมต ิ

วาระนีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล 

ตามข้อบังคบัของบริษัทกําหนดให้กรรมการจํานวนหนึงในสามต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระในวนัประชุมสามญั

ประจําปีผูถ้อืหุน้ โดยกรรมการทตี้องพน้จากตําแหน่งตามวาระในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2565 นี มจํีานวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายสุภกติ  เจยีรวนนท ์ 

2. นายอดเิรก  ศรปีระทกัษ์ 

3. นายวนัิย  วทิวสัการเวช 

4. ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.กติตพิงษ์ กติยารกัษ์  

5. นายไพศาล  จริะกจิเจรญิ 

ในช่วงระหว่างวนัท ี30 กนัยายน 2564 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอชอืบุคคลทมีี

คุณสมบตัเิหมาะสมเพอืรบัการพจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตงัเป็นกรรมการบรษิทั ปรากฏว่า ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวไม่มผีู้ถือ

หุน้รายใดเสนอชอืบุคคลเพอืเขา้รบัการคดัเลอืกและเสนอแต่งตงัเป็นกรรมการบรษิทัแต่อย่างใด 

คณะกรรมการได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมดัระวงัตามทคีณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา

กรรมการเสนอแล้วจงึขอเสนอแต่งตงันายสุภกติ เจยีรวนนท์ นายอดเิรก ศรปีระทกัษ์ นายวนัิย วทิวสัการเวช ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.กติตพิงษ์ กติยารกัษ์ และนายไพศาล จริะกจิเจรญิ กรรมการซงึพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการบรษิทัอีกวาระ

หนึง โดยบุคคลทไีดร้บัการเสนอชอืทุกท่านเป็นผูท้มีคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของ

บรษิัท และมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน รวมถงึนโยบายบรรษทัภบิาลและการพฒันาเพอืความยงัยนืของบรษิทั  

ทงันี คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พจิารณาความชํานาญเฉพาะดา้นทจีําเป็นตอ้งมเีพอืประโยชน์ใน

การดําเนินธุรกิจของบรษิทั ความหลากหลายของคณะกรรมการ รวมถงึหลกัเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบตัิทดีขีองกรรมการบริษัท

โดยองค์กรต่างๆ เป็นปัจจยัเพมิเตมิในการเสนอชอืบุคคลดงักล่าว สําหรบักรณีบุคคลทไีดร้บัการเสนอชอืให้เป็นกรรมการอสิระนัน  
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ได้พจิารณาแล้วว่า บุคคลดงักล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทเีกียวข้อง โดยข้อมูลของ

บุคคลทไีดร้บัการเสนอชอืต่อทปีระชุมผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาแต่งตงัให้เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการปรากฏตามเอกสารทจีดัส่งให้ผู้ถือ

หุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมฯ 

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมตัิแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทพี้นตําแหน่งตามวาระตามที

เสนอ 

การลงมต ิ

วาระนีต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นซงึมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารดงัต่อไปนี 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อหนึงเสยีง 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใชค้ะแนนเสยีงทมีอียู่ทงัหมดตาม (1) เลอืกตงับุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ 

กไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซงึไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตงัเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทจีะพงึมี

หรอืจะพงึเลอืกตงัในครงันัน ในกรณีทบีุคคลซงึไดร้บัเลอืกตงัในลําดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจํานวนที

จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตงัในครงันัน ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชขีาด 

วาระที 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 24 ซึงกําหนดไว้ว่า ให้บรษิัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกียวเนืองกบัการปฏิบัติ

หน้าทตีามความจําเป็นและสมควร  

คณะกรรมการพิจารณาตามทีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตรา

ค่าตอบแทนทจี่ายให้กรรมการในปี 2564 ตามมติทปีระชุมสามญัผู้ถือหุ้นครงัท ี1/2564 นัน เป็นอตัราผลตอบแทนทเีหมาะสมกบั

หน้าทคีวามรบัผดิชอบของกรรมการ และขอบเขตการดําเนินธุรกิจของบริษัท จงึเห็นควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพอืพิจารณาอนุมตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 ในอตัราเช่นเดยีวกนักบัอตัราค่าตอบแทนประจําปี 2564 ดงันี 

(1) ค่าตอบแทนรายเดอืน 

ใหก้รรมการแต่ละท่านไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนตามตําแหน่งในคณะกรรมการ ดงันี 

ประธานกรรมการ เดอืนละ 200,000 บาท 

รองประธานกรรมการ เดอืนละ 150,000 บาท 

กรรมการ เดอืนละ 100,000 บาท 

(2) ค่าตอบแทนพเิศษ 

ให้กรรมการทงัคณะได้รบัค่าตอบแทนพเิศษในอตัราร้อยละ 0.50 ของเงนิปันผลประจําปีของแต่ละปี โดยให้

คณะกรรมการไปพจิารณาแบ่งจ่ายกนัเอง 

(3) ค่าตอบแทนอนื 

ไม่ม ี

ทงันี กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจา้งของบรษิัท หรอืดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรอืใน

คณะกรรมการชุดย่อยอนื คงใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนกรรมการตามอตัราทกีล่าวขา้งต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนทไีดร้บัในฐานะลูกจ้าง 

หรอืกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรอืในคณะกรรมการชุดย่อยอืนของบรษิัท แล้วแต่กรณี โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ

คณะจะไดร้บัค่าตอบแทนตามตําแหน่ง ดงันี 

 (หน่วย: บาท) 

 ประธาน กรรมการ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ   เดอืนละ 450,000 200,000 

2. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ   ครงัละ  50,000 30,000 

3. คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาเพอืความยงัยนื  ครงัละ  50,000 30,000 
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ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 ตามทเีสนอ 

การลงมต ิ

วาระนีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุม 

วาระที 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน สาํหรบัปี 2565 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล 

เพอืใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั ทปีระชุมผูถ้อืหุน้จงึสมควรพจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชเีพอืการ

ตรวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และพจิารณากําหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีสาํหรบัปี 2565 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาทบทวนคุณสมบตัแิละผลการปฏบิตัหิน้าทขีองผูส้อบบญัชใีนปี 2564 แลว้ และมี

ความเหน็ว่า ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจาํกดั (“KPMG”) มมีาตรฐานการทํางานทดี ีมคีวามเป็นอสิระใน

การทํางาน และปฏบิตัหิน้าทดีว้ยความรบัผดิชอบ จงึไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพอืพจิารณา 

คณะกรรมการพจิารณาตามทคีณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้วจงึเสนอต่อผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชจีาก

บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั (“KPMG”) เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจําปี 2565 ดงัมรีายชอืต่อไปนี  

 รายชือผู้สอบบญัชี ทะเบียนเลขที จาํนวนปีทีลงลายมือชือ 

   รบัรองงบการเงินของบริษทั 

1. นางมญัชุภา สงิห์สุขสวสัด ิ  6112 2/1 

2. นายเจรญิ ผูส้มัฤทธเิลศิ  4068 3/2 

3. นางสาวสาวติร ี องคส์ริมิมีงคล 10449 - 
 

/1 เคยลงลายมอืชอืรบัรองงบการเงนิของบรษิทั ระหว่างรอบปีบญัช ี2555–2559 และ 2563-2564 
/2 เคยลงลายมอืชอืรบัรองงบการเงนิของบรษิทั ระหว่างรอบปีบญัช ี2550–2554 และ 2560-2562 

โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึงมอํีานาจในการตรวจสอบบญัช ีและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัได ้ทงันี 

ผูส้อบบญัชทีไีดร้บัการเสนอแต่งตงัทุกรายเป็นผู้สอบบญัชทีสีาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยใ์หค้วาม

เหน็ชอบ และไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืมส่ีวนได้เสยีอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษัท บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้ที

เกยีวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะทจีะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัิหน้าทอีย่างเป็นอสิระ โดยขอ้มูลของผูส้อบบญัชไีดจ้ดัส่งให ้

ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุมฯ นอกจากนี ผู้สอบบญัชทีสีงักดั KPMG จะได้รบัการเสนอแต่งตงัให้เป็นผู้สอบบัญชีของ

บรษิัทย่อยทุกบรษิทัทจีดทะเบยีนจดัตงัในประเทศไทย สําหรบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยต่างประเทศทไีม่ไดส้งักดัสํานักงานสอบ

บญัชเีดยีวกนั คณะกรรมการจะดูแลใหบ้รษิทัย่อยดงักล่าวสามารถจดัทํางบการเงนิไดท้นัตามกําหนดระยะเวลา 

สําหรบัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชใีนการใหบ้รกิารตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมประจําปี และ

การสอบทานงบการเงินดงักล่าวรายไตรมาส ขอเสนอให้พจิารณากําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2565 เท่ากบั 3,977,000 บาท  

ซงึเพมิขนึจากค่าตอบแทนปี 2564 ซงึเพมิขนึ 100,000 บาท จากจํานวน 3,877,000 บาท ในปี 2564 เนืองจากในปี 2565 ผูส้อบ

บญัชมีขีอบข่ายงานทเีพมิมากขนึ นอกจากนี ในปี 2564 บรษิัทมีจ่ายค่าตอบแทนสําหรบัการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงอืนไข 

บตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) เป็นจาํนวนเงนิ 290,500 บาท ซงึเพมิขนึ 50,500 บาท จากจํานวน 240,000 บาท ในปี 2563 

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมตัิการแต่งตงัผู้สอบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทน สําหรบัปี 

2565 ตามทเีสนอ 

การลงมต ิ

วาระนีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที 8 ตอบข้อซกัถาม 


