
   

 

 

 

 

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 

วนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. 
โดยเป็นการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชมุ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

บรษิัทไม่มีการจดัลงทะเบียนหนา้งาน สามารถรบัชมและเขา้รว่มได ้
ผ่านระบบการประชมุทางสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่บรษิัทจดัเตรียมไวเ้ท่านัน้ 

จึงขอเชิญผูถื้อหุน้ลงทะเบียนลว่งหนา้ผ่านระบบ AGM e-Request 
ระหว่างวนัที่ 19 เมษายน – 27 เมษายน 2565 

ทัง้นี ้บรษิัทขอสงวนสิทธิการลงทะเบียนก่อนหรือหลงัช่วงเวลาดงักลา่ว
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วนัท่ี 7 เมษายน 2565 
  

เรื่อง  หนงัสือเรียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
  บรษิัท เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  
1. คู่มือวิธีปฏิบตัใินการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 
2. ขอ้บงัคบัของบรษิัทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
3. หนงัสือมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ แบบ ข. และ ค.   
4. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 
5. แบบ 56-1 One Report 2564 รูป QR code อยู่ในแบบแจง้การประชมุ หรือ URL 

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=AP&date=220428) 
6. ประวตัิย่อและประสบการณก์ารทาํงานของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
7. สดัส่วนการเขา้รว่มประชมุและคา่ตอบแทนของกรรมการรายบคุคล 
8. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษิัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกัด (มหาชน) ไดม้ีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. โดยผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พียงช่องทางเดียว และบริษัทไม่มีการจัด
ลงทะเบียนหนา้งาน สามารถรบัชมและเขา้รว่มไดผ่้านระบบการประชมุทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ท่ีบรษิัทจดัเตรียมไวเ้ท่านัน้ 

สําหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ที่ จะแต่งตั้งผู ้ร ับ
มอบฉันทะ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ)  เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ 
https://app.inventech.co.th/AP113255R หรือสแกน QR Code (รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1) โดยระบบ
ลงทะเบียนล่วงหนา้จะเปิดใหด้าํเนินการ ตัง้แต่วนัที่ 19 เมษายน 2565 – 27 เมษายน 2565 (ระบบออนไลน ์ใหบ้ริการ 24 ชม.) 
เพื่อรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมถึงผูร้บัมอบฉันทะ ขอความกรุณาลงทะเบียนล่วงหนา้เพื่อการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์หแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 17:30 น. ภายหลงักาํหนดปิดรบัลงทะเบียน ท่านจะไม่
สามารถเขา้ร่วมการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสไ์ด ้ 

หากมีขอ้สงสัยเก่ียวกับการลงทะเบียน สามารถติดต่อเจา้หนา้ที่ดูแลระบบไดท้ี่หมายเลข 02-931-9132 โดยใหบ้ริการ 
ระหว่างวนัท่ี 19 – 27 เมษายน 2565 เวลา 08:30 – 17:30 น. (เฉพาะวนัทาํการ ไม่รวมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 

วาระการประชมุมีดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงได้ประชุมไปเม่ือวันที ่29 เมษายน 2564 

หลกัการและเหตุผล 
 บริษัทไดจ้ดัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2564 โดยไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุม 

ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาํหนด พรอ้มทั้งไดเ้ผยแพร่  
รายงานการประชมุดงักล่าวทางเว็บไซตข์องบรษิัท (www.apthai.com) โดยมีรายละเอียดตาม ส่ิงที่ส่งมาดว้ย หมายเลข 4  

http://www.apthai.com/
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ความเห็นของคณะกรรมการ  
รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 มีการบันทึกขอ้มูลไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น จึงเห็นสมควร
รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว  

การลงมต ิ
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 
หลกัการและเหตผุล 

 บริษัทได้รายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2564 ไว้ในแบบ 56-1 One Report 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น 
พรอ้มหนงัสือเรียกประชมุฉบบันีแ้ลว้ โดยมีรายละเอียดตาม ส่ิงที่ส่งมาดว้ย หมายเลข 5 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา  

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 
หลกัการและเหตผุล 

 งบการเงินสําหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report 2564 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพรอ้มกับหนังสือเรียกประชุมฉบับนี ้ โดยมีรายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย หมายเลข 5 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบและเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สาํหรบัปีสิน้สุด  31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

การลงมต ิ
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจ าปี 2564 และรับทราบการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินส ารอง 
หลกัการและเหตผุล 
สาํหรบัผลประกอบการปี 2564 บริษัทมีกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนทั้งสิน้ 1,895.27 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นกําไรสุทธิ  0.60 บาทต่อหุ้น และกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมจํานวนทั้งสิน้ 4.542.84 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นกําไรสุทธิ 1.44 บาทต่อหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 116 ซึ่งกาํหนดว่า บริษัทตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้า  
ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ  
ของทนุจดทะเบียน เวน้แต่บรษิัทจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอื่นกาํหนดใหต้อ้งมีทนุสาํรองมากกว่านัน้ 

เนื่องจากบรษิัทมีทนุสาํรองจาํนวนรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบรษิัท ซึ่งครบถว้นตามที่กาํหนดไวใ้นกฎหมาย
และขอ้บงัคบัของบรษิัทแลว้ จึงไม่ตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิดงักล่าวไวเ้ป็นทนุสาํรองอีก 
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บรษิัทมีนโยบายการจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแต่ละปีไมเ่กินรอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิ (จากงบการเงินรวม) โดยจะ
พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ เช่น ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบรษิัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจและปัจจยัอื่น ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งในการบรหิารงานของบรษิัทประกอบกนั ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษิัทและผูถื้อหุน้ 

รายละเอียดการจ่ายปันผลเทียบกบัปีที่ผ่านมา ดงันี ้

รอบผลประกอบการ 2564 2563 
กาํไรต่อหุน้* (บาท) 1.44 1.34 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.50 0.45  

(รวมปันผลพิเศษ) 

อตัราเงินปันผลเทียบกบักาํไรสทุธิ (รอ้ยละ)* 34.62 33.50 
* จากงบการเงนิรวม 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดไวใ้นมาตรา 47 ทวิ 
แหง่ประมวลรษัฎากร โดยเงินปันผลจาํนวน 0.40 บาทต่อหุน้จ่ายจากกาํไรสะสมที่เสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลอตัรารอ้ยละ 
23 ผูไ้ดร้บัเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีไดใ้นอัตรา 23/77 ของเงินปันผลและเงินปันผลจาํนวน 0.10 บาทต่อหุน้ 
จ่ายจากกาํไรสะสมที่เสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลอัตรารอ้ยละ 20 ผูไ้ดร้บัเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีไดใ้นอัตรา 
20/80 ของเงินปันผล 

• วนัสดุทา้ยของการซือ้ขายหุน้เพื่อใหไ้ดร้บัปันผล (T2) วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 
• กาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผล (RD) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 
• จ่ายเงินปันผลวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2565 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 
2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท โดยจ่ายจากกาํไรสะสมที่เสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลอตัรารอ้ยละ 23 และ
รอ้ยละ 20 คิดเป็นรอ้ยละ 34.62 จากงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท 
โดยกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิรบัเงินปันผลในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าว 
ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2565 

การลงมต ิ
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
หลกัการและเหตผุล 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาํหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจาํปี แต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษิัททกุปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิม
อีกก็ได ้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  
จากที่คณะกรรมการตรวจสอบไดส้ังเกตการณก์ารปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด  
ซึ่งไดร้บัอนุมตัิใหเ้ป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ผ่านมา มีความเห็นว่า  ผูส้อบบญัชี 
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มีความเป็นอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณเ์หมาะสม ปฏิบตัิงานไดผ้ลเป็นอย่างดี และเป็นผูส้อบบญัชี 
ที่ไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์นอกจากนี ้บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด 
ยังทาํหนา้ที่สอบบัญชีใหก้ับบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี จึงมีความเขา้ใจในธุรกิจ
บรษิัท และสามารถปฏิบตัิงานรว่มกบับรษิัทไดเ้ป็นอย่างดี  

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี จากบริษัท สาํนักงาน 
อีวาย จาํกัด โดยนางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4377 (เป็นผูล้งลายมือ
ชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี คือ ปี 2563-2564) และ/หรือ นางศิริวรรณ สุรเทพินทร ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4604 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแลว้เป็นระยะเวลา  3 ปี  
ตัง้แต่ปี 2556-2558) และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยด์าํรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 (ยังไม่
เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจาํปี 2565 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอ และบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด ไม่มีความสมัพนัธ ์หรือส่วนไดเ้สียกบับรษิัท 
บรษิัทย่อย / ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว 

พรอ้มกันนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาและอนุมตัิค่าสอบบญัชีของบรษิัท 
ประจาํปี 2565 เป็นเงินจาํนวน 1,750,000 บาท โดยมีรายละเอียดเทียบกบัปีที่ผ่านมา ดงันี ้

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิทั  ปี 2565  
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1. ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 1,750,000 1,900,000 
2. ค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) ไม่มี ไม่มี 
รวมคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัท  1,750,000 1,900,000 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
ดงันัน้ คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรใหแ้ต่งตัง้ บรษิัท สาํนกังาน อีวาย 
จาํกัด โดย นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อใน 
งบการเงินของบริษัทมาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี คือ ปี 2563-2564) และ/หรือ นางศิริวรรณ สุรเทพินทร ์ผูส้อบบัญชี 
รบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่ปี 2556 –
2558) และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยด์าํรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อ 
ในงบการเงินของบรษิัท) เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจาํปี 2565 โดยมีค่าตอบแทน 1,750,000 บาทต่อปี 

และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด จดัหาผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตอื่นของ บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด ทาํหนา้ที่ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บรษิัทแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้

การลงมต ิ
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ้่นต าแหน่งตามวาระ 
หลกัการและเหตผุล 
ขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ที่ 17. กาํหนดว่า ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ย
จาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียง
ที่สดุกบัจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการที่จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนัน้
อาจจะเลือกเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้

หลกัเกณฑ์และวธิีการสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคุณสมบตัิ
กรรมการจากปัจจัยดา้นวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินการของบริษัท  
เป็นสาํคญั ภายใตห้ลกัเกณฑด์งันี ้

1. ขอ้กาํหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบับรษิัทเก่ียวกบัคณุสมบตัิกรรมการ 

2. คณุสมบตัิกรรมการท่ีไดก้าํหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบรษิัท  
3. ประวตัิการศกึษา และประวตัิการทาํงานอนัเป็นประโยชนก์บักิจการบรษิัท 
4. การอบรมที่เก่ียวขอ้งกับตาํแหน่งหนา้ที่ของกรรมการ ธุรกิจบริษัท การกาํกับดูแลกิจการที่ดี และการกาํหนด

นโยบายในระดบัสงู 
5. ความมุ่งมั่นท่ีจะดแูลรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียม 
6. การอทุิศเวลาและความสามารถเพื่อพฒันากิจการของบรษิัท 

ขัน้ตอนการสรรหากรรมการ  
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมถูกตอ้งตรงกับคุณสมบัติ
กรรมการท่ีบรษิัทวางไว ้และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทใหพ้ิจารณาอนมุตัิเพื่อเสนอในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ต่อไป 

สาํหรบักรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ไดแ้ก่ 

ชื่อ-สกลุ ตาํแหน่งในคณะกรรมการ ประเภทของกรรมการ 
รศ. ดร. นรศิ ชยัสตูร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
นายพรวฒุิ สารสิน กรรมการ กรรมการอิสระ 
นายพนัธพ์ร ทพัพะรงัสี กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
นางสาวกิตติยา พงศป์ชูนียก์ลุ กรรมการ กรรมการบรหิาร 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้ และมีความเห็นดงันี ้ 
เห็นสมควรใหแ้ต่งตัง้กรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ไดแ้ก่ 1. รศ. ดร. นริศ ชยัสตูร 2. นายพรวุฒิ สารสิน  
3. นายพันธ์พร ทัพพะรงัสี และ 4. นางสาวกิตติยา พงศป์ูชนียกุล ใหก้ลับเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
กรรมการทุกท่านเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถว้นตามที่กาํหนดไวใ้น
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 
และขอ้บังคับของบริษัท  
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พรอ้มกันนี ้ไดแ้นบประวัติย่อ และประสบการณ์การทาํงาน ของกรรมการแต่ละท่านมาเพื่อพิจารณา แนบทา้ย
หนงัสือฉบบันีด้ว้ยแลว้ (สิ่งทีส่่งมาดว้ย หมายเลข 6) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนเก่ียวข้องไม่ไดร้่วมพิจารณาดว้ย) ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมและประโยชนส์งูสดุของบรษิัท โดยเห็นว่ากรรมการ
ที่ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี ้จาํนวน 4 ท่านดงัขา้งตน้ ไดผ่้านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบรษิัทแลว้ว่า
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายกาํหนดไว ้และเป็น
บุคคลผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 
จึงเห็นสมควรใหแ้ต่งตัง้กรรมการที่พน้จากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน  4 ท่าน ไดแ้ก่ 1. รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร 
2. นายพรวุฒิ สารสิน 3. นายพันธ์พร ทัพพะรงัสี และ 4. นางสาวกิตติยา พงศป์ูชนียกุล ใหก้ลับเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง 

ในจาํนวนกรรมการทัง้ 4 ท่านนี ้มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1. รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร 2. นายพรวุฒิ สารสิน และ 
3. นายพันธ์พร ทัพพะรงัสี ซึ่งคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่า เป็นบุคคลที่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง อีกทั้งเป็นผูม้ีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์ 
อนัเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท สาํหรบั รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 
6 ปี หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี ้ จะมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งรวมทั้งสิน้ 9 ปี 
ส่วนนายพรวุฒิ สารสิน และนายพนัธพ์ร ทัพพะรงัสี แมจ้ะดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องมาเกิน 9 ปี 
แต่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีและ 
มีประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระ  

ทัง้นี ้ไดม้ีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บรษิัทแลว้ ตัง้แต่วนัที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายชื่อเขา้มา 

การลงมต ิ
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
หลกัการและเหตุผล 
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาํหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตาม
มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้  
ซึ่งมาประชมุ 

หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนและการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการในอตัราที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทน 
ของบริษัทอื่น ๆ ในธุรกิจเดียวกัน ค่าตอบแทนประกอบดว้ย ค่าเบีย้กรรมการ ค่าเบีย้ประชุม และบาํเหน็จ  ซึ่งเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายใหก้บักรรมการปีละครัง้ตามผลกาํไรของบริษัท (จะเสนอเพื่อพิจารณาในวาระถัดไป) โดยไม่มี
ผลประโยชนอ์ื่นใดอีกนอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะมีหนา้ที่ในการพิจารณากาํหนด
ค่าตอบแทนในเบือ้งตน้ เพื่อนาํเสนอที่ประชมุคณะกรรมการ ก่อนนาํเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิเป็นประจาํทกุปี   
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การกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทมีหลกัการดงันี ้
1. ค่าเบีย้ประชุมพิจารณาจากตาํแหน่งในคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท และเทียบเคียงกับบริษัท  

ในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
2. บาํเหน็จพิจารณาจากผลกาํไรของบรษิัท และจาํนวนปันผลที่จ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ 
3. หากกรรมการดาํรงตาํแหน่งมากกว่าหนึ่งตาํแหน่งในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับ

ค่าตอบแทนตามตาํแหน่งที่ไดร้บัสงูสดุเพียงตาํแหน่งเดียว 
4. ค่าตอบแทนของกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจะอยู่ในรูปของเงินเดือนและบาํเหน็จซึ่งบาํเหน็จจะเป็นไปตามการจา่ย

ใหแ้ก่กรรมการ 

บริษัทไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการโดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนใหส้าธารณชนทราบ 
ในแบบ 56-1 One Report 2564 ของบรษิัท เพื่อความโปรง่ใสและดาํรงตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบีย้ประชมุ ประจาํปี 2565 แก่คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อย อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบั
ดแูลกิจการและบรหิารความเส่ียง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบรษิัท 

ประเภทกรรมการ ปี 2565 
(บาท/เดือน) 

ปี 2564 
(บาท/เดือน) 

ประธานกรรมการ 80,000 80,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 75,000 75,000 
ประธานกรรมการกาํกบัดแูลฯ 75,000 75,000 
ประธานกรรมการสรรหาฯ 75,000 75,000 
กรรมการ 65,000 65,000 

2. ค่าเบีย้ประชมุของคณะกรรมการและกรรมการชดุย่อย 

ประเภทกรรมการ ปี 2565 
(บาท/ครัง้) 

ปี 2564 
(บาท/ครัง้) 

ประธานกรรมการ 20,000 20,000 
กรรมการ  15,000 15,000 

ทั้งนี ้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ประชุม พึงจะได้รับแต่  
ค่าบาํเหน็จกรรมการเท่านัน้ 
การลงมต ิ
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายบ าเหน็จกรรมการ 
หลกัการและเหตผุล 

 เช่นเดียวกบัใน วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ดงัรายละเอียดในวาระที่ 7 จึงเห็นสมควรขอจ่ายบาํเหน็จสาํหรบัปี 2564 ใหก้ับกรรมการทกุท่าน 
รวมเป็นเงินไม่เกิน 8.00 ลา้นบาท (ค่าบาํเหน็จสาํหรบัปี 2563 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 7.10 ลา้นบาท) 

การลงมต ิ
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

วาระที ่9  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุ

ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า  
หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ (สิ่งทีส่่งมาดว้ย หมายเลข 2) 

สาํหรบัท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ประชุมดว้ยตวัเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือประสงคท์ี่จะมอบฉันทะ 
ใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคเ์ขา้ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ทน กรุณาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
ผ่านลิงก์ https://app.inventech.co.th/AP113255R หรือสแกน QR Code ในคู่มือวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 (สิ่งทีส่่งมาดว้ย หมายเลข 1) เพื่อลงทะเบียนผ่าน ระบบ AGM e-Request ล่วงหนา้ ระหว่าง
วันที่ 19 – 27 เมษายน 2565 เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะไดร้บัการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น 
หลังจากที่การทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อมด้วย URL/ชื่อเข้าใช้งาน 
(Username) และรหสัผ่าน (Password) เพื่อใชล็้อกอิน (log-in) เขา้สู่ระบบในวันประชุมตัง้แต่เวลา 12:30 น. เป็นตน้ไป 
ทัง้นี ้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม คู่มือวิธีปฏิบตัิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 (สิ่งทีส่่งมาดว้ย 
หมายเลข 1) 

สาํหรบัผูถื้อหุน้ซึ่งประสงคจ์ะไม่เขา้ร่วมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และจะมอบฉันทะใหก้รรมการ
อิสระ บริษัทขอเสนอ นายนนทจ์ิตร ตุลยานนท ์และนายโกศล สุริยาพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่านในการเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ  (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3) 
กรรมการทัง้สองท่านไม่เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียพิเศษ ที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ (ขอ้มูลของกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่
ส่งมาดว้ย หมายเลข 8) และกรุณาเตรียมเอกสารและหนงัสือมอบฉันทะ ที่กรอกขอ้ความและลงนามครบถว้นแลว้ 
ส่งมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ทั้งนี ้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม คู่มือวิธีปฏิบัติในการประชุม
สามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาดว้ย หมายเลข 1) ทั้งนี ้จะตอ้งส่งเอกสารดังกล่าวใหถ้ึงบริษัท ภายใน 
วนัพธุที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 17:30 น. 

รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีบรษิัทขอเสนอชื่อเป็นผูร้บัมอบฉนัทะของท่าน  
1. นายนนทจ์ิตร ตลุยานนท ์  อาย ุ63 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี 6/14 ซอยศภุกร แขวงวดัโสมนสัวรวิหาร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 
2. นายโกศล สรุยิาพร   อาย ุ58 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี 800/67 ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 

กรุณากรอกชื่อกรรมการอิสระทัง้สองท่านลงในช่องผู้รับมอบฉันทะ ทัง้นี ้เพื่อผลประโยชนข์อง
ท่านเองในกรณีทีก่รรมการท่านหน่ึงท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้
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 บริษัทไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ของบริษัทฉบับนี ้พรอ้มทั้งเอกสารประกอบการ
ประชมุและแบบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และ ค. ไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัทแลว้ 
(http://investor.apthai.com/th/shareholder-info/document/shareholders-meeting) 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

       ขอแสดงความนบัถือ 
      บรษิัท เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 

       (นายอนพุงษ์ อศัวโภคิน) 
 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดต่อฝ่าย Corporate Legal and Compliance 
โทรศพัท ์02 261 2518-22 ต่อ 143, 323 
อีเมล Pramart_k@apthai.com 

http://investor.apthai.com/th/shareholder-info/document/shareholders-meeting

