
 

หนา้ 0 จาก 10 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3      

 

  

"เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ บริษัทมีความตระหนักและ

ห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงก าหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ภายใต้กฏหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด  

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) บริษัทแนะน าให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามาที่บริษัทตามที่ระบุใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทจะได้

น ารวบรวมเสนอต่อในที่ประชุม และจะสรุปบันทึกในรายงานการประชุม เพ่ือจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป” 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จ ากดั (มหาชน) 

 

 

วันพุธท่ี 27 เมษายน 2565 

เวลา 10.00 น. 

ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่าน้ัน 
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AMR.MD2022 008 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 
 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จ ากัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
 2.  รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) 
 3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 4. นิยามกรรมการอิสระ 
 5. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2565 
 6. วัตถุประสงค์ที่เสนอเพิ่มเติม 
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 8. ข้อปฎิบัติและเอกสารเพื่อการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
 9. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (กรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น)   
 13.  รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
 14. ขั้นตอนการใช้ QR Code   
 15.  ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 
 16. แบบฟอร์มลงทะเบียน (มีบาร์โค๊ดและ QR Code บรรจุในซองที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์)  

คณะกรรมการบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติก าหนดให้จัดการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น   เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยมี

ส าเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม โดยมี
ส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

การลงมต ิ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
บริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 

2564 (แบบ 56-1 One Report)   ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

  ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและการ

เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

การลงมติ 
วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 ซึ่งก าหนดให้

คณะกรรมการต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและ
ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนนั้นก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการท างบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2  โดยสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
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รายการ (ล้านบาท) ปี 2564 ปี 2563 
สินทรัพย์รวม 2,160,736,335 1,593,563,685 

หนี้สินรวม 729,405,328 1,080,354,085 
รายได้รวม 1,615,417,791  2,584,066,742 

ก าไรสุทธิประจ าปี 178,799,887 247,551,917 
ก าไรต่อหุ้นตามงบการเงิน (บาทต่อหุ้น) 0.30 1.13  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปี 

2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และปรากฏในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2564/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) (หัวข้อ งบการเงิน หน้า 159) ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

การลงมติ 
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษัท  ส าหรับรอบปีบัญชี  สิ้นสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2564  การจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผล
จากเงินก าไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 ก าหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิจากงบ
เฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ 
สภาพคล่องทางการเงิน ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายกิจการใน
อนาคตของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
   จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  178,799,887 
บาท และก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร จ านวน 167,522,127 บาท 
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เพื่อทราบเงินปันผลระหว่างกาล 
  ด้วย ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 
คราว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/ 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564  ได้มีมติอนุมัติให้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท (หรือคิดเป็นเงิน 121,500,000 บาท)  แก่หุ้น
จ านวน 450,000,000 หุ้น (ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO) ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/ 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564  ได้มีมติอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (หรือคิดเป็นเงิน 48,000,000 บาท)  แก่หุ้นจ านวน 
600,000,000 หุ้น (ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO) ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 15 กันยายน  2564 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
   เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิ และก าไร
สะสม ประจ าปี 2564 เพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทหรือ คิดเป็นเงินจ านวน 48,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นจ านวน 600,000,000 หุ้น ที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 10 
พฤษภาคม 2565 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565  
  ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565  

   ดังนั้น หากได้รับอนุมัติ อัตราเงินปันผลที่จ่ายจากปผีลประกอบการ 2564 หากคิดเฉพาะช่วงหลัง
การเสนอขายหุ้น IPO หรือหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมได้ 0.16 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็น 53% จากก าไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่ 0.30 บาทต่อหุ้น   สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ไม่ต ่ากว่า 
40% ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2563 และปี 2564 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
ปี 2564 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2563 

1.   ก าไรสุทธิจากผลการด าเนนิงาน 178,799,887 247,551,917 

2.   เงินปันผลจ่าย     
       เงินปันผลระหว่างกาล (2564 : 121.5 
และ 48 ล้านบาท) 

169,500,000   140,000,000 

เงินปันผลประจ าปี (ส่วนที่เสนอคร้ังนี้) 48,000,000 100,000,000 

      รวมจ านวนเงินปนัผลจ่ายทั้งสิ้น 217,500,000  240,000,000 
3. สัดส่วนการจ่ายเงนิปนัผลเทียบกับก าไร

สุทธิตามงบการเงิน 
121.64% 96.95% 
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   อนึ่ง บริษัทได้จัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด
แล้วจึงไม่ต้องมีการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 
 
การลงมติ 
  วาระนี ้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ ้นที ่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 
ก าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจาก
ต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

   ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ตามที่จับฉลากได้
มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1) รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์  กรรมการอิสระ  
2) นายมารุต ศิริโก  กรรมการ  
3) นายกิตติรัฐ ทวีลาภ  กรรมการ  

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู ้พ ิจารณากลั ่นกรองก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณา
จากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ
ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที ่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท แต่ รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ ได้แสดงความจ านง
ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่าไม่ประสงค์ขอกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ เนื่องจากมี
ภาระกิจเพิ่มมากข้ึน เกรงว่าจะไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้เต็มที่   
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้
พิจารณาเห็นชอบให้กรรมการเดิม 2 ท่าน (นายมารุต ศิริโก,นายกิตติรัฐ ทวีลาภ) ด ารงต าแหน่งกรรมการ และ
เสนอให้ ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระแทน รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่
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ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอต่อกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาแล้วว่าท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ตรงกับธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ    

ความเห็นของคณะกรรมการ 

   คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง มีมติเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่  

 แต่งตั้งนายมารุต ศิริโก และ  นายกิตติรัฐ ทวีลาภ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึ่ง 

 แต่งตั้ง ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระแทน รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ ซึ่งเป็น
กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

   ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปและการถือหุ้นของทั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระ
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 และ 4 

การลงมติ 
วาระนี ้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ ้นที ่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 
ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มี
ขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทก าหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย
โดยรวมของตลาด 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 
   เห็นควรให้เสนอต่อที ่ประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 โดยคงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ
บ าเหน็จกรรมการไว้ดังเดิม ดังนี้  

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 และปี 2564 

ต าแหน่ง/  
องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน  
(บาท/ท่าน) 

เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/คร้ัง)
(เฉพาะกรรมการที่เข้า
ประชุม) 

บ าเหน็จกรรมการ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

คณะกรรมการบริษัท     บริษัทจ่ายบ าเหน็จ

กรรมการประจ าปี 2564 

จ านวน 2,424,741 บาท 

ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลที่

ก าหนดดังนี ้

1) บริษัทต้องมีก าไรสุทธ ิ

2) กรรมการบริษัท จะได้รับ

บ าเหน็จไม่เกินร้อยละ 

3.0 ของเงินปันผลที่จา่ย

ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

3) ประธานกรรมการจะได้

บ าเหน็จในอัตราร้อยละ 

20 ของจ านวนบ าเหน็จที่

ได้รับในปีนัน้แต่สูงสุดไม่

เกิน 6 แสนบาท และ

กรรมการทุกท่านจะได้รับ

สูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสน

บาท จัดสรรตามจ านวน

คร้ังที่ประชุม  

- ประธานกรรมการบริษัท 20,000 20,000 20,000 20,000 
- กรรมการบริษัท  
(ที่มิใช่ผูบ้ริหาร) 

15,000 15,000 10,000 10,000 

- กรรมการบริษัท  
(ที่เป็นผูบ้ริหาร) 

  10,000 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ     

- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

  15,000 15,000 

- กรรมการตรวจสอบ   10,000 10,000 
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

    

- ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

  15,000 15,000 

- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

  10,000 10,000 
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หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น  
  2) กรรมการที ่ได้รับเงินเดือนประจ าในฐานะพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทน  

รายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัท   

   ตามรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการก ากับและ
ดูแลกิจการ   ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ไดร้ับ
สิทธิประโยชน์อ่ืนใด นอกจากค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่ก าหนดข้างต้น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มี
ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม รวม 1,905,000 บาท ปรากฏตามหน้าที่ 143 เทียบกับปี 2563 ที่จ านวน 
1,570,000 บาท ส่วนรายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทปรากฏตามหน้าที่ 131 
 
การลงมติ 
   วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม 

 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 
  นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี  หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการ
หมุนเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู ้ส อบบัญชีรายอื่น ๆ ใน
ส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความ
เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพงานเป็นที่เชื่อถือ ได้มาตรฐาน และค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่สอดคล้องกับ
คุณภาพการบริการ จึงเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 
หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 9432 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับ
ปี 2565 และเสนอให้ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวม 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
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ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี  

ค่าสอบบัญช ี
รอบปีบัญชี 2565 

(ปีที่เสนอ) 
รอบปีบัญชี 2564 

1. ค่าสอบบัญชี 3,000,000 3,000,000 
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จ่ายตามจริง   1,500,000 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาว
นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
4095 หรือ นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432  จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยข้อมูลผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 5  
  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัด ท าหน้าที่แทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็นการปฏบิัตหิน้าที่
ผู้สอบบัญชีปีที่ 4 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวม 
3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses) ทั้งนี้
บริษัทไม่มีบริษัทย่อยแต่อย่างใด 

การลงมติ 
  วาระนี ้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ ้นที ่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 
3. เร่ืองวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
สืบเนื่องจากบริษัทประสงค์จะก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนครอบคลุมถึงศักยภาพการประกอบ

ธุรกิจ รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 13 ข้อ  
ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท 
เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการประกอบธุรกิจรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษทั 
อีกจ านวน 13 ข้อ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
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ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีทั้งหมด 99 ข้อ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมี จ านวน 99 ข้อ รายละเอียดตามแบบบมจ. 002"  

การลงมติ 

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติก าหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นวันก าหนดรายชือ่ผู้

ถือหุ้น (Record Date) ที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565  
โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท  หมวดที่ 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น   

โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ด้วยวิธีการผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามที่ระบุชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ  (ปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 10 – 12)  โดย รายนามและประวัติของกรรมการอิสระ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 13 
เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้  

หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น อาจพิจารณาใช้หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค ได้ตามความเหมาะสม 

 
จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าว 

 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จ ากัด (มหาชน)  

 
 

(นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย) 
  ประธานกรรมการ  


