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  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่า รายงาน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 มีความถูกต้องและชัดเจน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว  
 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2564  
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและรายงานคณะกรรมการที่ผ่านมา
ในรอบปี 2564 ตามท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 
 

  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานดังกล่าว 
 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดท างบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่        
31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ชัดเจน จึงเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติ        
งบการเงินดังกล่าว รายละเอียดงบการเงินประจ าปี 2564 ตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2   
 

  ความเห็นคณะกรรมการ  : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่าน          
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และตั้งส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2564 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของ
กิจการในอัตราไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิประจ าปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ส าหรับเงินส ารองตามกฎหมายจะมีการจัดสรรในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ  
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  ความเห็นคณะกรรมการ : ในปี 2564 จ่ายเงินปันผลประจ าปีแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 
0.15 บาท รวมเป็นเงิน 122.67 ล้านบาท เนื่องจากผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 มีผลก าไรสุทธิ 350.66 
ล้านบาท และจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 17.53 ล้านบาท 
 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 มีกรรมการบริษัทที่
หมดวาระต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน คิดเป็นจ านวนประมาณ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและ 
เพ่ิมจ านวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน   

กรรมการบริษัทที่หมดวาระในปี 2565  มีทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ 
1) นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการบริษัท 

    2) นายยรรยง ถาวโรฤทธิ์ กรรมการอิสระ 
    3) ดร.สมภพ ระงับทุกข์ กรรมการอิสระ 

 

กรรมการบริษัทที่แต่งตั้งเพิ่ม 1 ท่าน ได้แก่  
   1) นายวงศ์สกุล  กิตติพรหมวงศ ์ กรรมการ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ
คณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทที่มิได้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับกรรมการที่ครบวาระได้พิจารณาความเหมาะสมแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระท้ัง 3 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งและ 
เพ่ิมจ านวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน   
 

       ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ในปี 2565 รวมทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบไปด้วย 
1. นายวรเทพ  วงศาสุทธิกุล ประธานที่ประชุม, ประธานกรรมการบริษัท,  

ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
2. นายไพบูลย์  วรประทีป รองประธานกรรมการ  
3. นางสุชาดา  โสตถิภาพกุล กรรมการอิสระ  

และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง        
4. นายยรรยง  ถาวโรฤทธิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสุรพล    ขวัญใจธัญญา กรรมการอิสระ  

      6. ดร.สมภพ  ระงับทุกข ์ กรรมการอิสระ  
7. นายภัทรพล  วงศาสุทธิกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

      8. นายประวิทย์  วรประทีป กรรมการ 
      9. นายพสิษฐ์พล  เต็มฤทธิกุลชัย กรรมการ 
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10. นายวงศ์สกุล  กิตติพรหมวงศ ์ กรรมการ 
    11. นางสาวฉลองขวัญ   วงศาสุทธิกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท 
 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการและค่าบ าเหน็จกรรมการ ส าหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ         
ชุดย่อย โดยค านึงถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ อัตราการเติบโตของบริษัทตลอดจนภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้  
 

  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2564 ตามท่ี
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเสนอ รายละเอียดการจ่ายมีดังนี้ 
 

 
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรหิาร 

จ่ายต่อ 
เดือน 

จ่ายต่อ 
ครั้ง 

จ่ายต่อ 
เดือน 

จ่ายต่อ 
ครั้ง 

จ่ายต่อ 
เดือน 

จ่ายต่อ 
ครั้ง 

จ่ายต่อ 
เดือน 

จ่ายต่อ 
ครั้ง 

จ่ายต่อ 
เดือน 

จ่ายต่อ 
ครั้ง 

ประธาน 20,000 15,000 - 18,000 - 13,000 - 13,000 70,000 - 

รองประธาน / 
กรรมการ 

20,000 10,000 - 15,000 - 10,000 - 10,000 70,000 - 

 

คณะกรรมการบริษัทในปี 2565 มีทั้งสิ้น 11 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการไม่เกิน         
6 ครั้งต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งบประมาณค่าตอบแทน
กรรมการได้รวมค่าบ าเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว โดยงบประมาณอยู่ที่ไม่เกิน 8 ล้านบาท ผลประโยชน์ตอบ
แทนกรรมการในปี 2565 เป็นอัตราเดียวกับปี 2564 จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณข้างต้นตามท่ีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเสนอ 

 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 120 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีและ
ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนดให้บริษัทที่
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ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี 
(auditor rotation) ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี  
 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  โดย 

1.  นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 และ/หรือ 
   2.  นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ 
   3.  นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604  

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และก าหนดค่า
สอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวน 2,900,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม 

 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 6 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบัน บริษัทฯ จึงต้องแก้ไข

เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 6 เป็นดังนี้ 
จากเดิม  
“ข้อ 6 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือมอบหมายให้ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้” 
 

แก้ไขเป็น  
“ข้อ 6 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือมอบหมายให้  บริษัท            

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้”  
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพ่ืออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 6 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลปัจจุบัน ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ 

 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 




