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เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564

เรียน

ท่ านผู้ถือหุ้น

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

25 มีนาคม 2564

1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี /รายงานประจําปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ผ่านทาง QR Code
3. รายละเอียดประวัติผทู ้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. รายละเอียดประวัติผทู ้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2564
5. หนังสื อมอบฉันทะ
6. หนังสื อแจ้งรายการเอกสารหรื อหลักฐานที่จะต้องนํามาในวันประชุม
7. ประวัติของกรรมการผูร้ ับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับบริ ษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
9. แผนที่ต้ งั โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุ งเทพฯ
10. การใช้รหั ส คิ วอาร์ (QR Code) สําหรั บ ดาวน์ โหลดแบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจําปี /รายงานประจําปี 2563
(แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยัง่ ยืนประจําปี 2563
11. แบบแสดงความจํานงขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี /รายงานประจําปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
และรายงานความยัง่ ยืนประจําปี 2563 ในแบบรู ปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรที่ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน
2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งบอลรู ม เอ โรงแรมเซ็ น ทารา แกรนด์ แอท เซ็ น ทรั ล พลาซาลาดพร้ าว กรุ ง เทพฯ เลขที่ 1695 ถนน
พหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
วัตถุป ระสงค์และเหตุ ผล : บริ ษ ัท ได้จัดทํารายงานการประชุ มวิส ามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2564 ซึ่ งจัดประชุ มเมื่ อวันพฤหัสบดี ที่ 4
กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 แล้ ว เสร็ จภายใน 14 วัน นั บ แต่ ว ัน ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และได้ เ ผยแพร่ ทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.bafsthai.com) แล้ว (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2564
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2563 และการดําเนินกิจการในอนาคต
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานของคณะกรรมการเกี่ ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ประจําปี 2563 และการ
ดําเนิ นกิ จการในอนาคตตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 ได้พิจารณาอนุมตั ิซ่ ึ งระบุอยูใ่ นแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี /รายงานประจําปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 หน้าที่ 16-18 และ 41) และได้นาํ เสนอต่อที่ประชุมคราวนี้
เพื่อรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2563 และการ
ดําเนินกิจการในอนาคต
การลงมติ : วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจําปี 2563
วัตถุป ระสงค์และเหตุผล : ตามที่ พระราชบัญ ญัติ บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อ บังคับของบริ ษทั ข้อ 40 ได้
กําหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิ้นสุดรอบบัญชีของบริ ษทั
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้วและให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 1/2564 ได้พิ จ ารณาแล้วมี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ งบการเงิ น ประจําปี 2563 ซึ่ งผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่ งระบุอยูใ่ นแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี /
รายงานประจําปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 หน้าที่ 180-189)
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2563
การลงมติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ ดการจัดสรรเงินกําไร และงดการจ่ ายเงินปันผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 43. บริ ษทั
ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั บริ ษทั ได้กาํ หนดจ่ายเงินปั นผลในสัดส่วนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรหลังหักภาษีเงินได้
นิ ติบุคคล สํารองตามกฎหมายและสํารองอื่นๆ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 โดยคํานวณจากกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ซึ่งบริ ษทั ได้กนั สํารองตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ตอ้ งสํารองตามกฎหมายเพิม่
แต่เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะการดําเนิ นงานของบริ ษทั อย่าง
รุ นแรง โดยในปี 2563 แม้บริ ษทั จะมีผลกําไรสุ ทธิ จาํ นวน 25.9 ล้านบาท แต่เป็ นกําไรจากการบันทึ กภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชีจากผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้สําหรับปี 2563 จํานวน 53.5 ล้านบาท ขณะที่ หากพิจารณาผลการดําเนิ นงานที่ แท้จริ ง บริ ษทั มีผลการ
ดําเนินงานก่อนหักภาษีเป็ นผลขาดทุนเท่ากับ 27.2 ล้านบาท อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาได้กลับมารุ นแรง
อีกครั้ง ทําให้ยงั คงส่ งผลกระทบต่อฐานะการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของบริ ษทั อย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น บริ ษทั จึ งเสนองดการ
จัดสรรกําไร และงดจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการประจําปี 2563 แก่ผถู ้ ือหุน้ จํานวน 637,496,153 หุน้
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณาอนุมตั ิ

หน้า 2 ของ 7 หน้า

ความเห็ นของคณะกรรมการ : เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ งดการจัดสรรกําไร และงดการจ่ายเงิ นปั นผล
ประจําปี 2563
การลงมติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 14 กําหนดว่าใน
การประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง กรรมการจํานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูท้ ี่
จะต้องออกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 5 คน เรี ยงลําดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้
1. นายกิจจา
ศรี พฑั ฒางกุระ กรรมการ
2. นายก้องสยาม ชินวรรณโณ
กรรมการ
3. นายเชิดพันธ์
โชติคุณ
กรรมการ
4. นายนิตินยั
ศิริสมรรถการ กรรมการ
5. นายพชร
ยุติธรรมดํารง
กรรมการอิสระ
ในการสรรหากรรมการ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้น รายย่อยเสนอชื่ อบุ คคลที่ เหมาะสมเข้าสู่ กระบวนการสรรหา ทางเว็บไซต์
(www.bafsthai.com) ตั้งแต่ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใด
เสนอชื่อกรรมการ
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2564 ได้เห็ นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิ บาล ให้เสนอรายชื่ อบุ คคลเป็ น
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยเรี ยงลําดับตามตัวอักษรดังนี้
1. นายกิจจา
ศรี พฑั ฒางกุระ เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายก้องสยาม
ชินวรรณโณ
เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นายนิตินยั
ศิริสมรรถการ เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นายพชร
ยุติธรรมดํารง
เป็ นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
5. นางวดีรัตน์
เจริ ญคุปต์
เป็ นกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการเสนอรายชื่อ
บุคคลเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่ งได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองโดยคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลได้มี
การพิจารณาจากตารางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และพบว่า คุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่ได้กาํ หนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา
และบรรษัทภิบาล (Chartered of Nominating and Corporate Governance Committee) ตลอดจนมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคํานิ ยามของ
กรรมการอิสระ สําหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระดังกล่าว สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นาํ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการอิสระมาให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์
ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการท่านเดิมตลอดระยะเวลาที่ดาํ รงตําแหน่ง สามารถปฏิบตั ิงาน
ในตําแหน่งกรรมการได้เป็ นอย่างดี มีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริ ษทั
อนึ่ ง สําหรั บกรรมการอิ สระที่ ดาํ รงตําแหน่ งเกิ นกว่า 9 ปี นั้น ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัทครั้งที่ 4 /2560 ได้มีมติ
เห็ นชอบที่ จะไม่กาํ หนดจํานวนปี ของการดํารงตําแหน่ งของกรรมการอิสระเนื่ องจากมี ความเห็ นว่า การดําเนิ นการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมกับบริ บทของบริ ษทั แล้ว
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ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นสมควรว่า
บุคคลข้างต้นมีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริ ษทั (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3)
การลงมติ เลื อกตั้งกรรมการ: บุ คคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่ าจํานวน
กรรมการที่ จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ ากันเกิ น
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานในที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
วาระที่ 6 พิจารณาแก้ ไขเปลีย่ นแปลงอํานาจกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เป็ นผลให้ตอ้ งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการที่มีอาํ นาจลง
นามผูกพันบริ ษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการที่มีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ให้เป็ นดังต่อไปนี้
“หม่อมราชวงศ์ศุภดิ ศ ดิ ศกุล, นายประกอบเกี ยรติ นิ นนาท, นายชุมพล สุ รพิทยานนท์, นายนิ ตินัย ศิ ริสมรรถการ, นายก้องสยาม
ชิ นวรรณโณ, นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ, นายชาย เอี่ยมศิ ริ, นายศักดิ์ สิ ทธิ์ ศรี เลิศฟ้ า, นายกิ จจา ศรี พฑั ฒางกุระ, นางวดี รัตน์
เจริ ญคุปต์ กรรมการสองในสิ บคนนี้ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ”
การลงมติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7
พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทน
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 37 (5)
กําหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนทุกปี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน ดังนี้
1. แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2564 ซึ่งมีรายชื่อต่อไปนี้
1) นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853
(เคยได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2559-2563 รวม 5 ปี และเป็ นผูล้ งลายมือชื่ อใน
งบการเงินของบริ ษทั ในปี 2561 – 2563 รวม 3 ปี ) หรื อ
2) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011
(เคยได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2561-2563 รวม 3 ปี และไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริ ษทั ) หรื อ
3) นางกุลรพี ปิ ยะวรรณสุทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6137
(ยังไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั )
แห่ งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4) โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษทั ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีทุกรายเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
2. กําหนดค่าตอบแทน ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses) ประจําปี 2564 ดังนี้
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 150,000 บาท รวม 450,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี
850,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,300,000 บาท
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โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทน ดังนี้
1. มี การคัดเลื อกผูส้ อบบัญ ชี จากสํานักงานสอบบัญ ชี จํานวน 3 รายตามหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลื อกของบริ ษ ัทและ
พิ จ ารณาผลการตรวจระบบการควบคุ ม คุ ณ ภาพงานสอบบั ญ ชี ข องสํ า นั ก งานสอบบัญ ชี (Firm Report) ที่ ป ระเมิ น โดย
สํานักงาน ก.ล.ต. พบว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้รับคะแนนจากการพิจารณาหลักเกณฑ์ทางด้านเทคนิ คและการเงิ น
สูงสุด
2. ค่าตอบแทนของบริ ษทั สํานักงาน อี วาย จํากัดเป็ นอัตราที่ เหมาะสมในสถานการณ์ ปัจจุบัน และสอดคล้องกับปริ มาณงาน
อันเนื่ องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเสนอค่าตอบแทนประจําปี
2564 เป็ นจํานวน 1,300,000 บาท จากเดิ ม ในปี 2563 จํานวน 1,530,000 บาทหรื อ ลดลงจํานวน 230,000 บาท คิ ด เป็ น 15%
ของค่าตอบแทนประจําปี 2563
3. มีการปฏิบตั ิสอดคล้องกับข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ในเรื่ องเกณฑ์การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ทั้งนี้ ในปี 2564 มีการเสนอ
เปลี่ยนผูส้ อบบัญชี จํานวน 1 ราย คือ นางกุลรพี ปิ ยะวรรณสุ ทธิ์ จากเดิ มในปี 2563 คือนายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ซึ่ งเปลี่ยนไป
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น
4. ผูส้ อบบัญชี มีความเป็ นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์และ/หรื อส่ วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชี กบั บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ทั้งนี้ ในปี 2564 บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เสนอการให้บริ การอื่น (Non-audit service) แก่บริ ษทั เป็ นจํานวน 65,000 บาท ซึ่ งเป็ น
อัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2563 นอกจากนี้ ในปี 2564 บริ ษทั ย่อยจะเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดี ยวกับบริ ษทั
เป็ นผูต้ รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ย่อย
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็ นของคณะกรรมการ : เห็ นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ขา้ งต้นและกําหนดค่าตอบแทน
ประจําปี 2564 เป็ นจํานวนเงิน 1,300,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses) ตามที่เสนอ
การลงมติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 15 ได้กาํ หนด
ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็ นการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้งดการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั (โบนัส) ประจําปี 2563 สําหรับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของคณะกรรมการ
บริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจําปี 2564 เป็ นอัตราเดียวกับปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้
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ข้ อเสนอพิจารณา

อัตราเดิม

อัตราทีเ่ สนอ

- ประธาน

45,000

คงเดิม

- กรรมการ

30,000

คงเดิม

- ประธาน

30,000

คงเดิม

- กรรมการ

20,000

คงเดิม

- ประธาน

37,500

คงเดิม

- กรรมการ

30,000

คงเดิม

- ประธาน

25,000

คงเดิม

- กรรมการ

20,000

คงเดิม

12,500

คงเดิม

10,000

คงเดิม

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

1.2 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง

2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

2.2 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่
คณะกรรมการสรรหาและบรรษั ท ภิ บ าล
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ าห น ด ค่ า ต อ บ แ ท น
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3.1 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง
- ประธาน
- กรรมการ
ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็ น ของคณะกรรมการ: เห็ น สมควรให้ที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้น พิจารณาอนุ ม ัติงดการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษ ัท (โบนัส )
ประจําปี 2563 สําหรั บค่าตอบแทนรายเดื อนและค่าเบี้ ยประชุ มรายครั้งของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อยต่างๆ
ประจําปี 2564 เป็ นอัตราเดียวกับปี 2563
การลงมติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
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วาระที่ 9 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
อนึ่ง เพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าประชุม บริ ษทั จะกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
ในวันที่ 12 มีนาคม 2564
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ประจําปี
2564 ฉบับนี้ พร้อมสิ่ งที่ ส่งมาด้วยและแบบฟอร์ มหนังสื อมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั www.bafsthai.com ในหัวข้อ “นัก
ลงทุนสัมพันธ์” และเข้าไปที่ “ข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ”
หากผูถ้ ือหุ ้นท่ านใดมีคาํ ถามที่ ตอ้ งการให้บริ ษทั ชี้ แจงในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับระเบี ยบวาระการประชุม สามารถจัดส่ ง
คําถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริ ษทั Email address: corporatesecretary@bafs.co.th หรื อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2834-8912 และ
0-2834-8913 หรื อโทรสารหมายเลข 0-2834-8920 ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bafsthai.com/en/investorrelations/shareholder-information/shareholders-meeting
จึงเรี ยนมาเพื่อกรุ ณาเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่ วมการประชุมผู ้
ถือหุ ้นเป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้น บริ ษทั ขอให้ผูถ้ ือหุ ้น และ/หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะ นําหนังสื อมอบฉันทะ ตามสิ่ งที่ส่งมา
ด้วย 5 และหลักฐานแสดงสิ ทธิ เข้าร่ วมประชุ ม ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 6 ไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบี ยนในวันประชุ มได้ต้ งั แต่เวลา
12.00 น. เป็ นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประกอบเกียรติ นินนาท)
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

สํานักเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 02 834 8912-3
โทรสาร 02 834 8920

หน้า 7 ของ 7 หน้า

