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เลขท่ี 88,88/1  หมูท่ี่ 1  ตาํบลบา้นธาต ุ  อาํเภอแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 18110                       88,88/1 Kangkoi Industrial Estate, Moo 1, Ban-that, Kangkoi, Saraburi 18110, Thailand. 
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 ที่ ETC- AGM 001/2565  

         21  มีนาคม 2565 

เรื่อง     ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 

เรียน     ท่านผูถื้อหุน้ บรษัิท เอิรธ์  เท็ค  เอนไวรอนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

สิ่งที่สง่มาดว้ย 1.   สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564  ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่  22 เมษายน 

  พ.ศ.2564 

2. รายงานประจาํปี 2564 (One Report 2021) (ในรูปแบบ QR Code)  

3. ขอ้มลูของกรรมการซึ่งครบกาํหนดตามวาระ และไดร้บัการเสนอชื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

4. แบบรายงานการเพิ่มทนุ 

5. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก,ข,ค, ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์าํหนด 

6. เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิเขา้รว่มประชมุ 

7. คาํประกาศคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล สาํหรบัการใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ 

8. มาตรการและแนวทางปฏิบติัตนสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

9. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  

10. ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

11. รายชื่อและรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กําหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

จากผูถื้อหุน้ และคาํนิยามของกรรมการอิสระ  

12. แผนที่แสดงสถานที่ประชมุโดยสงัเขป  

 

  โดยหนงัสือฉบบันี ้ขอแจง้ใหท้่านทราบว่าการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ของบรษัิท เอิรธ์  เท็ค 

เอนไวรอนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีขึน้ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.  

ณ หอ้งประชุมสาํนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตาํบลบา้นธาตุ อาํเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

18110 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

 

วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานฯ แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

หมายเหตุ :  วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผูถื้อหุน้  

 

วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุม 

เมื่อวันที ่22 เมษายน 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ของบริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้ขึน้ในวันที่ 22 เมษายน 

2564 และบริษัทฯ ไดมี้การจดัทาํรายงานการประชุมแลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏ

ตามสาํเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพรอ้มนี ้(สิ่งที่ส่งมาดว้ยลาํดับที่ 1) ซึ่งไดจ้ัดส่งใหผู้้ถือหุน้ทุกท่านพรอ้ม

หนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ 

ประจาํปี 2564 ไวอ้ย่างถูกตอ้ง สมบูรณ์ และครบถ้วน และเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้พิจารณารับรอง

รายงานการประชมุดงักลา่ว 

การลงมติ: วาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ไดส้รุปผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สาํคัญ ซึ่งเกิดขึน้ 

ในรอบปี 2564 ดงัปรากฏในรายงานประจาํปี 2564 (สิ่งที่สง่มาดว้ยลาํดบัที่ 2) 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  เห็นควรรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ประจาํปี 2564 และเสนอ

ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาํปี 2564 ที่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือ

นดัประชมุ  

การลงมติ :  วาระนีไ้ม่มีการลงมติจากผูถ้ือหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 

 

วาระที ่4 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคก์ารใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสําคัญ ด้วยวิธี

  เกลี่ยวงเงนิ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี่ สจ.

63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคก์ารใชเ้งินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัย์

และร่างหนังสือชีช้วน(“ประกาศที่ สจ.63/2561”) นั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคก์ารใช้เงินอย่างไม่เป็น

นัยสาํคัญ กล่าวคือ การเปลี ่ยนแปลงวัตถุประสงคก์ารใช ้เงินตามแบบแสดงรายการข ้อมูลการเสนอขาย

หลักทรัพย ์สามารถกระทาํไดเ้มื่อไดร้ ับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และใหร้ายงานการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป  ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัท ตอ้งระบุความเห็น

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคก์ารใช้เงินตามรายละเอียดที่กาํหนดไวต้ามประกาศ ที่ สจ. 63/2561 และ

ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที่ ทจ.71/2561 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่มี

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคก์ารใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนังสือ 

ชีช้วน 

  ตามที่ บริษัทฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามัญใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) ในระหว่างวันที่  

4 –11 สิงหาคม 2563 จาํนวนรวม 600,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 2.60 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไดร้ ับเงินจากการ 

เพิ ่มทุนสุทธิ (หล ังห ักค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหลกัทรพัย)์ จาํนวนทั ้งสิน้ 1,475.45 ลา้นบาท นั ้น  เพื่อให้

สอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบัน  บริษัทฯ จึงไดพ้ิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการลงทุน และการกาํหนด

ระยะเวลาใช้เงิน เพื่อใหเ้กิดความคล่องตัวในการดาํเนินธุรกิจและสอดคลอ้งกับความจาํเป็นในการใช้เงินทุน

หมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณารบัทราบการเปลี่ยนแปลง

วตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) อย่างไม่เป็นนยัสาํคญั 

ดว้ยวิธีการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยขอ้มลูไวแ้ลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

และเปลี่ยนแปลงกาํหนดระยะเวลาการใชเ้งิน  
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จากการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในเรื่องของความจาํเป็นในการใชเ้งินลงทนุของบรษัิทฯ ในสว่น 

จาํนวนเงินคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรมีการเปลี่ยนแปลงนํา้หนกั

การลงทุนระหว่างรายการวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินที่ไดจ้ากการระดมทนุจากการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก 

(IPO) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลไวแ้ลว้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพยแ์ละเปลี่ยนแปลงกาํหนด

ระยะเวลาใชเ้งิน ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงนํา้หนกัการลงทนุดงักล่าว ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคข์องการใชเ้งิน

ที่ได้ จากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสาํคัญตามนัยของ

ประกาศที่ สจ. 63/2561โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคข์องการใชเ้งิน ดงัต่อไปนี ้

หน่วย : ลา้นบาท 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 
แผนการใช้

โดยประมาณ 

จาํนวนเงนิคงเหลอื  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2564 

จาํนวนเงนิคงเหลอืทีข่อ

อนุมัติใหม่หลังการ

เปลี่ยนแปลง  

ระยะเวลา 

การใชเ้งนิ 

(1) ใช้ในการขยายธุรกิจของ 

ETC และบรษิัทย่อยของ ETC 

ในอนาคต 

850.00 850.00 505.00 ปี 2565-2567 

(2) ชาํระคืนเงินกู ้ 80.00 47.00 - - 

(3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ในการดาํเนินธุรกิจของ ETC 

และบรษิัทย่อยของ ETC 

135.45 16.14 363.14 ปี 2565-2567 

(4) เงินใหกู้ย้ืมแก่ BWC1 60.00 30.00 30.00 ปี 2565-2566 

(5) เงินใหกู้ย้ืมแก่ BWG2 350.00 250.00 250.00 ปี 2564-2567 

รวม 1,475.45 1,148.14 1,148.14  

หมายเหต ุ: 1/ คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคอ์ย่างไม่เป็น นยัสาํคญั

โดยการใหกู้ย้ืมแก่ BWC โดยกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียในวาระดงักล่าวไม่ไดเ้ขา้รวมประชมุ  

2/ คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวนัที่ 24 กมุภาพนัธ2์564 และการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2564 มีมติ

อนมุตัิการเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคอ์ย่างไม่เป็นนยัสาํคญั โดยใหกู้ย้ืมแก่ BWG โดยกรรมการที่มีส่วนได ้เสียในวาระดงักล่าวไม่ไดเ้ขา้รวมประชมุ 

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินตามที่ไดเ้ปิดเผลยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย

หลกัทรพัยจ์ะไม่สง่ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยแต่อย่างใด 

การลงมติ :  วาระนีไ้ม่มีการลงมติจากผูถ้ือหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 
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วาระที่ 5      พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับรอบ  

ระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ.บรษัิทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดมี้การ

แกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 42 กาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีแลว้ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 

อนมุติังบการเงินของบรษัิทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯไดพ้ิจารณาและสอบทานงบแสดงฐานะ

การเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดณวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดย 

งบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง โดยนางสาวกชมน  ซุ่นหว้น ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 11536 ผูส้อบบญัชีของบรษัิท กรินทร ์ออดิท จาํกัด แลว้ จึงเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทเสนอ 

ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบริษัทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

ไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีแหง่บรษัิท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั ซึง่แสดงฐานะทางการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบรษัิทฯ ในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสาํคญัดงันี ้

 

งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

 สินทรพัยร์วม  3,969,620 พนับาท 

 หนีส้ินรวม 1,207,155 พนับาท 

 สว่นของผูถื้อหุน้ 2,762,620 พนับาท 

 รายไดจ้ากขายและการบรกิาร 730,211 พนับาท 

 รายไดอ่ื้น 18,945 พนับาท 

 ตน้ทนุจากการขายและบรกิาร (390,878) พนับาท 

 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  (77,280) พนับาท 

 ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร                         (22,289) พนับาท 

 ตน้ทนุทางการเงิน                         (68,595) พนับาท 

 กาํไร(ขาดทนุ)สว่นที่เป็นของบรษัิทใหญ่  187,362 พนับาท 

 กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน  0.08 บาท:หุน้ 
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งบกระแสเงนิสด 

 กิจกรรมดาํเนินงาน 486,825 พนับาท 

 กิจกรรมลงทนุ (312,813) พนับาท 

 กิจกรรมจดัหาเงิน   (364,393) พนับาท 

  

 งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทฯ 

 

 สินทรพัยร์วม 3,108,172 พนับาท 

 หนีส้ินรวม 472,412 พนับาท 

 สว่นของผูถื้อหุน้ 2,635,760 พนับาท 

 รายไดจ้ากขายและการบรกิาร 301,801 พนับาท 

 รายไดอ่ื้น 10,511 พนับาท 

 ตน้ทนุจากการขายและบรกิาร (176,426) พนับาท 

 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (32,098) พนับาท 

 ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร                           (8,462) พนับาท 

 ตน้ทนุทางการเงิน                           (24,869) พนับาท 

 กาํไร(ขาดทนุ)สว่นที่เป็นของบรษัิทใหญ่ 72,863 พนับาท 

 กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.03 บาท:หุน้ 

  

 งบกระแสเงนิสด 

 กิจกรรมดาํเนินงาน 177,439 พนับาท 

 กิจกรรมลงทนุ (141,299) พนับาท 

 กิจกรรมจดัหาเงิน  (221,751) พนับาท 

 

  โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจาํปี 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งไดจ้ัดส่ง 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือนดัประชุม (สิ่งที่ส่งมาดว้ย ลาํดบัที่ 2) ทัง้นี ้ใหน้าํเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา

และอนมุติัต่อไป 

การลงมติ :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิน 

ปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : อา้งถึง มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ข

เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 47 กาํหนดหา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากปันผลจากเงิน

กาํไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิใหจ้่ายเงินปันผลใดๆ ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผล
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ระหว่างกาลใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกาํไรสมควรพอที่จะทาํเช่นนั้น และเม่ือไดจ้่ายเงิน 

ปันผลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป  

 นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ข

เพิ่มเติม)และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 48  กาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุสาํรอง

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมี

จาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน  

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังจาก 

หกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและหกัเงินสาํรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอ่ืนๆ ตามที่บริษัทฯ กาํหนด โดยพิจารณาจาก 

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับฐานะการเงิน  

ผลการดาํเนินงาน แผนการลงทนุ ความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบรษัิท และ/

หรือผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เห็นควร 

       ทัง้นี ้หากบริษัทฯ และบริษัทย่อยตอ้งการจ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยตอ้งผ่าน

การทดสอบการจดัสรรเงินไดส้าํเรจ็เพื่อการจ่ายเงินปันผลที่กาํหนดไวต้ามสญัญาเงินกู ้ไดแ้ก่ อตัราสว่นความสามารถ

ในการชาํระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio: DSCR) และอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E 

Ratio)  

      อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนมุติั 

การจัดสรรกาํไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขการสาํรองเงินสาํหรบัค่าใชจ้่ายต่างๆ 

และดาํรงอตัราสว่นความสามารถในการชาํระหนี ้(DSCR ratio) ซึ่งไดก้าํหนดไวใ้นสญัญาเงินกู ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนมุติัการจดัสรรกาํไรสทุธิ เพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  เป็นจาํนวน 

3,560,792.86  บาท ซึ่งกาํหนดใหต้อ้งจดัสรรกาํไรจากกาํไรสทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอตัรารอ้ยละ 5 

ของกาํไรสทุธิสาํหรบัปี จนกว่าทุนสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและงดจ่ายเงินปันผล 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัคงตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข

การสาํรองเงินสาํหรบัค่าใชจ้่ายต่างๆ และดาํรงอตัราสว่นความสามารถในการชาํระหนี ้(DSCR ratio) ซึ่งไดก้าํหนดไว้

ในสญัญาเงินกู ้ 

การลงมติ :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7     พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามมาตรา  71 แห่งพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ข

เพิ่มเติม)  และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 17 กาํหนดให ้“ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทกุครัง้ ใหก้รรมการตอ้ง

ออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็น

สามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัเลือก 

ใหก้ลบัเขา้มารบัตาํแหน่งอีกได ้กรรมการที่จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปร

สภาพบริษัทฯ นัน้ ใหใ้ชวิ้ธีจบัฉลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สดุนัน้

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง” 
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  ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  มีกรรมการที่ตอ้งออกจากตาํแหน่ง โดยวิธีจบัฉลากจาํนวน 

3 ท่าน โดยมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้
 

1. ดร.พลัลภา  เรืองรอง กรรมการ 

2. นายบวรสิทธิ์  ศรศิลป กรรมการ 

3. นายสทุศัน ์ บณุยอดุมศาสตร ์ กรรมการ 

  โดยในการสรรหากรรมการบริษัท ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ เห็นว่ามีคุณสมบัติ

เหมาะสม เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2565  

ในระหว่างวนัที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 -19 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ และ

ระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลมายงับรษัิทฯ    

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จึงไดด้าํเนินการตามกระบวนการสรรหา

ตามเกณฑ ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบดว้ยคุณสมบัติ คุณวุฒิ 

ประสบการณ ์ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองคป์ระกอบของจาํนวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทฯ 

ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน  

มีคณุสมบติัครบถว้น ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษัิท

ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงมีคณุสมบติั ประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน ในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติ

หนา้ที่กรรมการบรษัิท ไดเ้ป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้แนะนาํต่างๆ ที่

เป็นประโยชนอ์ย่างสงูต่อการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ  

  ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการ

ที่ไดร้บัการเสนอชื่อ จึงไดล้งคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบคุคลเหน็ควรใหเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษัิท เพื่อเสนอต่อ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง ดร.พัลลา  เรืองรอง  นายบวรสิทธิ์  ศรศิลป และนายสุทัศน์  บุณยอุดมศาสตร ์

ซึ่งพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวติัย่อและ

ข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยลําดบัที่ 3  และบริษัทฯ ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระ 

ของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยลําดับที่ 11 ทั้งนีบ้ริษัทฯ ไดมี้หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาไวใ้นรายงาน

ประจาํปี 2564  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อ ไดพ้ิจารณาอย่าง

รอบคอบและระมัดระวัง โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามเกณฑก์ารสรรหากรรมการของบริษัทฯ แลว้ เห็นว่า

กรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อทัง้ 3 คน มีคณุสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั และไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์รวมถึงมีคณุสมบติั ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดย 

ไดพ้ิจารณาคุณสมบัติรายบุคคลดังรายละเอียดระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยลําดบัที่ 3 

ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบติัหนา้ที่กรรมการไดเ้ป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึง 

แสดงความคิดเห็นและใหข้้อแนะนาํต่างๆ ที่เป็นประโยชนอ์ย่างสูงต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควร  
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ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้แต่งตัง้  ดร.พลัลา  เรืองรอง  

นายบวรสิทธิ์  ศรศิลป และนายสทุศัน ์ บุณยอุดมศาสตร ์ ซึ่งพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่

กรรมการของบรษัิทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
 

การลงมติ :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ข

เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กําหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ  

ในรูปของเงินรางวลั  เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนสั  หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืนตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะ

พิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม(2/3) ของจาํนวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา

ประชมุ โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็น

คราวๆ หรือใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัท

มีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบรษัิทฯ 

  ทั้งนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความ

เหมาะสมของการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ขนาดธุรกิจของ

บริษัทฯ ภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการบริษัท แต่ละท่าน และไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบอา้งอิงอัตรา

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกลเ้คียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว  

จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2565 ในรูปแบบของเบีย้ประชุม

กรรมการ เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ประธานกรรมการ   20,000  บาท / ครัง้ 

         กรรมการ    10,000 บาท / ครัง้ / ต่อท่าน 

         ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท / ครัง้ 

                      กรรมการตรวจสอบ   10,000 บาท / ครัง้ / ต่อท่าน 

          

ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ (เบีย้ประชมุ) สาํหรบัปี 2563 – 2565 
 

ตาํแหน่ง อัตราค่าตอบแทนกรรมการ (เบีย้ประชุม) 

 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565(ปีทีเ่สนอ) 

ประธานกรรมการ 20,000 20,000 20,000 

กรรมการ 10,000 10,000 10,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 10,000 
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  ทั้งนี  ้กรรมการบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากค่าตอบแทน  

(ค่าเบีย้ประชุม) และบริษัทฯ ไดมี้ขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ไวใ้น

รายงานประจาํปี 2564  

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบีย้ประชุมและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ประจาํปี 

2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ทัง้นี ้ใหน้าํเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาและ

อนมุติัต่อไป 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 (2/3)  ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ประจาํปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : อา้งถึงมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมี้การแกไ้ข

เพิ่มเติม)  และขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 37 (5) ที่ระบุไวว่้า “กิจการที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพงึเรียกประชมุ ตอ้งมี

การพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี”  นัน้  

นอกจากนี ้ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ไดก้าํหนดใหบ้รษัิทจดทะเบียนตอ้งจดัใหมี้การหมนุเวียน

ผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นชอบต่องบการเงินของ 

บริษัทฯ  มาแลว้ 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่โดยสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีรายใหม่ที่สงักัดสาํนักงานสอบ

บญัชีเดียวกับผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายที่พน้จากการปฏิบติัหนา้ที่จาก

การหมนุเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนันบัแต่วนัที่พน้จากการปฏิบติัหนา้ที่ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และ

บรษัิทย่อย ประจาํปี 2565 โดยไดป้ระเมินจากความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ทกัษะความรูค้วามสามารถของทีมงาน 

และประสบการณใ์นการตรวจสอบอนัเป็นประโยชนต่์อธุรกิจที่จะไดร้บั และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชีแลว้ จึง

เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด เป็น

ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ 2565 โดยมีรายชื่อดงันี ้

ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ  

1. นางสาวกรรณิการ ์  วิภาณรุตัน ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบียน    7305  

(เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิทฯ สาํหรบัปี 2562-2563 )  และ / หรือ 

2. นายจิโรจ    ศิรโิรโรจน ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบียน    5113  

(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิทฯ)  และ / หรือ 

3. นางสาวนงลกัษณ ์  พฒันบฒัฑิต  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบียน    4713  

(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิทฯ)  และ / หรือ 

4. นางสมุนา    เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบียน    5897  

(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิทฯ)  และ / หรือ 

5. นายโกมินทร ์  ลิน้ปราชญา  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบียน    3675  

(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิทฯ)  และ / หรือ 
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6. นายวรพล   วิรยิะกลุพงศ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบียน    11181  

(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิทฯ)  และ / หรือ 

7. นายพจน ์  อศัวสนัติชยั  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบียน    4891  

(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิทฯ)  และ / หรือ 

8. นายวิเชียร   ปรุงพาณิช  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบียน    5851  

(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิทฯ)  และ / หรือ 

9. นางสาวกชมน   ซุ่นหว้น  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบียน    11536   

 (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิทฯ สาํหรบัปี 2564 )   

10. นายไกรแสง   ธีรนลุกัษณ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบียน    5428  

(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิทฯ)  และ / หรือ 

 ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตอ่ืนที่บรษัิท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั  มอบหมายเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ 

 

 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งขา้งตน้ของ บริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 

และแสดงความเห็นต่องบการเงิน พรอ้มพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งสิน้ 

680,000 บาท (หกแสนแปดหม่ืนบาทถว้น) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบดงันี ้
 

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทยีบปี 2564 - 2565 
 

ค่าตอบแทน ปีทีเ่สนอ (2565) 2564 

งบการเงินรวม 250,000 250,000 

ค่าสอบบญัชี บรษัิท เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท ์จาํกดั(มหาชน) 430,000 430,000 

บรกิารอ่ืนๆ - - 

รวม 680,000 680,000 

 

 ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอ  มีคณุสมบติัเหมาะสม และไม่มีความสมัพนัธ ์หรือไม่มีส่วนไดเ้สีย

กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น

อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษัิทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงั

รายนามขา้งตน้ไม่มีผูส้อบบญัชีท่านใดที่ปฏิบติัหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ มาแลว้เป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบญัชี

ติดต่อกนั 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :  เห็นควรอนมุติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 คือ  

1. นางสาวกรรณิการ ์  วิภาณรุตัน ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบียน    7305 และ / หรือ 

2. นายจิโรจ    ศิรโิรโรจน ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบียน    5113 และ / หรือ 

3. นางสาวนงลกัษณ ์  พฒันบฒัฑิต  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบียน    4713 และ / หรือ 

4. นางสมุนา    เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบียน    5897 และ / หรือ 

5. นายโกมินทร ์  ลิน้ปราชญา  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบียน    3675 และ / หรือ 
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6. นายวรพล   วิรยิะกลุพงศ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบียน    11181 และ / หรือ 

7. นายพจน ์  อศัวสนัติชยั  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบียน    4891 และ / หรือ 

8. นายวิเชียร   ปรุงพาณิช  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบียน    5851 และ / หรือ 

9. นางสาวกชมน   ซุ่นหว้น  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบียน    11536  และ / หรือ 

10. นายไกรแสง   ธีรนลุกัษณ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบียน    5428  

  หรือผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนที่บรษัิท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั มอบหมายเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผูมี้ความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไป มีความ

เป็นอิสระ และมีคณุสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ  สภาวิชาชีพบญัชี และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการบริษัท จะกาํกบัดแูลใหก้ารจดัทาํงบการเงินสามารถดาํเนินการได้

ทนัตามกาํหนดเวลา โดยกาํหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้ 680,000 บาท (หกแสนแปดหม่ืนบาทถว้น)  ซึ่ง

บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสาํนักงานสอบบัญชีสาํหรับปี 2565 ของบริษัทย่อย ด้วย

เช่นเดียวกนั ทัง้นี ้ใหน้าํเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุติัต่อไป 

การลงมติ :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่10 พิจารณาและอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบ

มอบอาํนาจท่ัวไป (General Mandate)  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ไดมี้มติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ ดว้ยการระดมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) สาํหรบัรองรบัโอกาสการขยายตวัของธุรกิจใน

อนาคต โดยเป็นการร่วมทุนทางธุรกิจ หรือผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Business Partner) แต่เนื่องจากในปี 

2564 บริษัทฯ ไม่ไดมี้การออกและจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีความจาํเป็นในการระดมทุน

ดงักล่าว ดงันัน้ ฝ่ายจดัการจึงมีความประสงคจ์ะขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ 

แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน 220,000,000 หุน้  มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  มลูค่า

รวม 110,000,000 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคล หรือคณะบคุคลในวงจาํกัด ภายใตเ้ง่ือนไขเดิมที่ไดร้บัการอนุมติัไว้

ในที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบรษัิท ไดพ้ิจารณาแลว้ เนื่องจากระยะเวลาการเสนอขายหุน้สามญั

เพิ่มทุนดังกล่าวจะครบกาํหนดในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2565  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอาํนจ

ทั่วไป  (General Mandate) ตามที่บรษัิทฯ ไดร้บัอนมุติัจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ออกไปอีกวาระหนึ่ง 

กล่าวคือ ขยายระยะเวลาขายไปจนถึงวันที่บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2566 หรือวันสุดทา้ยที่

กฎหมายกาํหนดใหจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) สาํหรบัเง่ือนไขการจดัสรร และ

การมอบอาํนาจ ใหค้ณะกรรมการบรษัิท กาํหนดใหเ้ป็นไปตามที่บรษัิทฯ เคยไดร้บัอนุมติัจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2564 เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2564 ทกุประการ 

การลงมติ :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4  (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชมุ 

                                 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่11 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนดา้นอ่ืนๆ และรองรบัการขยายธุรกิจของบรษัิทฯ  รวมถึงการ

ลงทุนในดา้นต่างๆ ในอนาคต  และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออก 

และเสนอขายหุน้กูจ้าํนวนไม่เกิน 2,500 ลา้นบาท  โดยมีสาระสาํคญัของหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายเบือ้งตน้ ดงันี ้

 

ประเภท : หุน้กูทุ้กประเภท / ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ  ชนิดทยอยคืน

เงินตน้ หรือคืนเงินตน้ครัง้เดียวเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มี

หรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้  ระยะสัน้หรือระยาว ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของ

สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอ่ืนๆ ที่

เก่ียวขอ้ง 

จาํนวนเงนิรวม : ไม่เกิน  2,500  ลา้นบาท  หรือในเงินสกลุอ่ืนในจาํนวนเทียบเท่า 

มูลค่าทีต่ราไว้ : 1,000 บาทต่อหน่วย 

อัตราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อายุ : สาํหรบัหุน้กูร้ะยะสัน้ไม่เกิน 1 ปี และสาํหรบัหุน้กูร้ะยะยาวเกิน 1 ปี  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ

สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอ่ืนๆ  ที่

เก่ียวขอ้ง 

การเสนอขาย : เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ /หรือเสนอขายในวงจาํกัด  และ/หรือเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนัและ/หรือผูล้งทนุรายใหญ่ทัง้หมดหรือบางส่วน  ซึ่งอาจแบ่งเป็น

การเสนอขายในครัง้เดียวหรือหลายครัง้ รายครัง้  หรือในลักษณะโครงการ ทั้งนี ้

ภายใตข้อ้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หรือที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดหรือแก้ไข

เปลี่ยนแปลงในภายหนา้ 

การไถ่ถอนก่อน

กาํหนด 

: บรษัิทฯ อาจไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบกาํหนดไดท้ัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะออก

และเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว และปัจจยัอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

เงือ่นไขอ่ืนๆ : ขอ้จาํกดัและเง่ือนไขอ่ืนๆ ของหุน้กู ้เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้กูท้ี่จะออกในแต่ละ

คราว มลูค่าที่ตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อ

หุน้กู ้วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย อาย ุการไถ่

ถอนก่อนกาํหนด การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถา้มี) และอ่ืนๆ ใหอ้ยู่ในอาํนาจ

ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการ

ผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 

คณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ ที่จะพิจารณากาํหนดต่อไป 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,500 

ลา้นบาท  ตามรายละเอียดที่นาํเสนอขา้งตน้  และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุติัการมอบอาํนาจใหแ้ก่

คณะกรรมการบรษัิท และ/หรือ คณะกรรมการบรหิาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษัิท และ/หรือ คณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ ในการกาํหนดหรือเปลี่ยนแปลง

เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้กู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิด ในแต่ละครัง้ 

รวมทั้งใหมี้อาํนาจในการดาํเนินการใดๆ อันจาํเป็น และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้กู้ในแต่ละคราว  

ใหส้าํเรจ็และเป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนด และรวมถึงการมีอาํนาจในการแต่งตัง้ผูจ้ดัการการจาํหน่ายและรบัประกัน

การจดัจาํหน่าย การเขา้ทาํและลงนามในสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการการจาํหน่ายและรบัประกนัการ จดัจาํหน่าย และ/หรอื 

สัญญาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง การจัดทาํ การลงนาม และการยื่นคาํขอและเอกสารต่าง ๆ  กับสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาด

หลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และนิติบุคคล และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง  และใหน้าํเสนอต่อ 

ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565  เพื่อพิจารณาอนมุติัต่อไป 

การลงมติ :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4  (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่12 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและใหค้ณะกรรมการบริษัท ไดต้อบขอ้ซกัถามของ

ผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ดงันัน้ จะไม่มีการนาํเสนอเรื่องอ่ืนใดใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุติัและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหนา้ สาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2565  ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ระหว่างวนัที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวนัที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 

ตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีของบรษัิทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชมุ 

อนึ่ง บรษัิทฯ กาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 (Record Date 

for AGM) ในวนัที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565 

 สาํหรบัในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้โดยเลือกใชแ้บบหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งแนบมากับ

หนงัสือเชญิประชมุในครัง้นี ้(สิ่งที่สง่มาดว้ยลาํดบัที่ 5) 

  หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ บรษัิทฯ ขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่ 

กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบรษัิทฯ ได ้ดงันี ้ 

1. นางสาวกลัยพลัญ ์ บรูณารมย ์  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

2. นายบณัฑรู               มั่นภกัดี   ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

โดยรายละเอียดขอ้มลูกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉนัทะปรากฏตาม(สิ่งที่สง่มาดว้ย 

ลาํดบัที่ 11) ซึ่งแนบมากับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอความรว่มมือจากท่านโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะ 

มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2565 โดยบริษัทฯ ได้อาํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ 

ในหนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีด้ว้ยแลว้ 
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  บริษัทฯ  ขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ทุกทา่นโปรดเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัพฤหสับดี

ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสาํนักงานใหญ่ บริษัท เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จาํกัด

(มหาชน) เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตาํบลบา้นธาต ุอาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุี 18110 และเพื่อเป็นการอาํนวยความ

สะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ในการเดินทางเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ ไดจ้ดัเตรียมแผนที่สถานที่ประชมุและวิธีการ

เดินทางมายังสถานที่ประชุมพรอ้มหนังสือเชิญประชุมนีด้ว้ย ปรากฏตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาดว้ย

ลาํดบัที่ 12) ทัง้นีจ้ะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นตน้ไป 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

   

(นายอนสุรณ ์เนื่องผลมาก) 

ประธานกรรมการ 

 

 

ฝ่ายเลขานกุารบริษัท   โทร. 036-200294-5 
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No.ETC – AGM 001/2565  

        21st   March  2022 

          

Subject Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 

To  Shareholders of Earth Tech Environment Public Company Limited 

Enclosure  

1. Copy of the minutes of the 2021  Annual General Meeting of Shareholders held on 22 April 2021 

2. One Report 2021 (QR Code format) 

3. Information of directors who are due and nominated for another term 

4. Capital Increase Report Form 

5. Proxy Form A, B, C, as specified by the Department of Business Development, Ministry of 

Commerce. 

6. Documents and evidence showing identity of the shareholder or representative of the 

shareholder entitled to attend the meeting 

7. Privacy Notice for Shareholders to propose Annual General Shareholders’ Meeting (AGM) 

8. Guidelines for attending meetings regards the outbreak Of Coronavirus 2019 (COVID-19) 

9. Procedures for attending the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 

10. The Company's Articles of Association in relation to the shareholders' meeting 

11. Names and details of independent directors designated by the Company to be shareholders' 

proxies and definition of independent directors  

12. Map of the meeting venue at a glance 

  This letter servess to inform you that the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 of Earth 

Tech Environment Public Company Limited (“the Company”) will be held on Thursday, 21 April 2022, 2:00 p.m. at the 

Company's headquarters meeting room, 88,88 / 1, Moo 1, Ban That Subdistrict, Kaeng Khoi District, Saraburi Province 

18110, with the following agendas: 

 

Agenda 1 Matters that the Chairman informs the meeting 

Voting: This agenda item has no shareholder voting because it is an agenda for acknowledgment. 

 

Agenda 2 To consider and certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of the 

Company which was held on April 22, 2021 

Facts and reasons: The 2021 Annual General Meeting of Shareholders of the Company was held on 22 April 2021, 

and the Company prepared the minutes of the meeting within 14 days from the date of the meeting, details as 

appeared in the copy of the meeting minutes enclosed (Attachment No. 1), which was sent to all shareholders 

together with this invitation letter. 
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Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors was of the view that the minutes of the 2021 Annual General 

Meeting of Shareholders were recorded correctly, completely, and proposed to the Annual General Meeting of 

Shareholders to consider and approve the said minutes. 

Voting: This agenda must be certified by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. 

 

Agenda 3 To consider and acknowledge the Board of Directors’ report on the Company's operating results for the 

year 2021 

Facts and reasons: The Company has summarized the past performance and significant changes that 

occurred in the year 2021 as shown in the 2021 Annual Report (Attachment No. 2). 

Opinion of the Board of Directors: Agreed to acknowledge the 2021 operating results of the Company and 

proposed to the shareholders' meeting for acknowledgment, with details in the 2021 Annual Report that was sent 

to the shareholders together with the notice to call for the meeting. 

Voting: This agenda item has no shareholder voting because it is an agenda for acknowledgment. 

 

Agenda 4 To acknowledge of the insignificant change on the objective of IPO’s utilization by reallocation 

of the  amount of IPO Proceed 

Facts and reasons : Pursuant to the Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission 

No. SorJor. 63/2561 Re: Change to Purpose of Proceeds Utilization under the Securities Offering Statement 

and Draft Prospectus (“the Notification No. SorChor. 63/2018”), the immaterial change of purpose of the 

use of IPO proceeds i.e. the change of purpose of the use of the proceeds from the Initial Public Offering 

(IPO) can be done upon approval from the Company’s board of directors and the Companyshall report such 

change of purpose of the utilization of capital to the next meeting of the shareholders. In this regard, opinion 

from the Company’s board of directors shall be given as required under the Notification No. SorChor. 

63/2018 and the Notification of Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 71/2018 Re: Items in the 

invitation letter to the Annual General Meeting of Shareholders when change purpose of the utilization of 

capital under the Registration Statement of Sales Report and Draft Prospectus. 

 According to the the Company had offered the newly issued common share ( IPO)  on 4th -11th August 2020 

in total amount of 600,000,000 shares at Baht 2.60 per share.  The Company received money from the net capital 

increase ( after deducted expenses related to newly issued share)  in the amount of Baht 1,475. 45 million. 

 To align with the current situation, the Company has reviewed the appropriateness of investment and 

determined the period of use of money in order to provide flexibility in the business operations and the necessity of 

utilizing fund capital in the company's business operations and its Subsidiaries. 

Opinion of the Board of Directors:  The Board of Directors deemed it appropriate to propose the General Meeting 

of Shareholders to acknowledge the immaterial change of purpose of the use of the proceeds from the Initial Public 

Offering (IPO) by way of averaging the proceeds between the purposes as disclosed in the prospectus and the 

change in timing of the utilization. 
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Upon the due consideration of the suitability and requirements for investment fund regarding the 

remaining proceeds amount at 31 December 2021. The Board of Directors considered that it would be appropriate 

tochange the ratio of investment among those purposes of the use of IPO proceeds specified in the prospectus 

and the change of timing for the utilization.  

The change of the purpose of the use of the proceeds from the Initial Public Offering (IPO) is 

considered an immaterial change in accordance with the Notification No. SorChor. 63/2018, details of which are 

as follows: 

Unit : Million Baht 

Purpose of Using the 

Money 

Estimated 

Amount  

Balance Amount At 

31 December 2021 

Re-approved Balance 

After the Change  
Period of Using 

 (1) Using to expand the 

business of ETC and 

ETC's subsidiaries in the 

future. 

850.00 805.00 505.00 2022-2024 

(2) Loan Reimbursement 80.00 47.00 - - 

(3) Using as working 

capital for the business of 

ETC, ETC's subsidiaries. 

135.45 16.14 363.14 2022-2024 

(4) Loans to BWC1 60.00 30.00 30.00 2022-2023 

(5) Loans to BWG2 

 

350.00 250.00 250.00 2021-2024 

Total 1,475.45 1,148.14 1,148.14  

Note:  

1/ The Board of Directors No. 5/2020 dated November 11, 2020 had approved an insignificant objective by lending to BWC, which 

the interested directors in this agenda did not attend the meeting. 

2/ Board of Directors No.  1/21 dated February 24, 2021 and Annual General Meeting of Shareholders 2021 dated April 27, 2021 has 

resolved to approve the change in a non- significant objective.  The loan was given to BWG, which the interested directors in this 

agenda did not attend the meeting. 

The Company’s business operation does not be affected due to due to changes in the spending objectives 

disclosed in the registration statement. 

Voting:  This agenda item has no shareholder voting because it is an agenda for acknowledgment. 
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Agenda 5 To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Comprehensive Income 

Statement for the accounting period which ended 31 December 2021. 

Facts and reasons: In order to comply with Section 112 of the Public Limited Companies Act 1992 (including the 

amendments) and Article 42 of the Company's Articles of Association, the Company is required to prepare statements 

of financial position and comprehensive income for the accounting period that ended on 31 December 2021. The said 

statement had been considered by the Audit Committee and has been audited and certified by the auditor, which was 

then proposed to the Annual General Meeting of Shareholders. Year 2022 for the approval of the Company's financial 

statements for the accounting period that ended on 31 December 2021. 

Opinion of the Audit Committee: The Audit Committee of the Company has considered and reviewed the Company's 

Statement of Financial Position and the Statement of Comprehensive Income for the accounting period that ended on 31 

December 2021. The said statement of financial position was audited and certified by Kojchamon Soonhuan Certified 

Public Accountant Registration No. 11536 Auditor of Karin Audit Company Limited, whom then agreed to propose to the 

Board of Directors for proposing to the shareholders' meeting to consider the Statement of Financial Position and 

Comprehensive Income Statement of the Company for the accounting period that ended on 31 December 2021. 

Opinion of the Board of Directors: It is deemed appropriate to approve the Company's Statement of Financial 

Position and Comprehensive Income Statement for the accounting period ending December 31, 2021, which has 

been reviewed by the Audit Committee and has been audited and certified by the auditor. The account of Karin 

Audit Company Limited which shows the financial status and operating results of the Company in the year 2021 is 

summarized as follows: 

 

Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income of the Company and its Subsidiaries 

 Total assets 3,969,620 thousand baht 

 Total Liabilities 1,207,155 thousand baht 

 Equity 2,762,620 thousand baht 

 Revenue from sales and services 730,211 thousand baht 

 Other income 18,945 thousand baht 

 Cost of sales and services (390,878) thousand baht 

 Administrative expenses (77,280) thousand baht 

 Executive compensation (22,289) thousand baht 

 Financial cost (68,595) thousand baht 

 Profit (loss) attributable to the parent company 187,362 thousand baht 

 Basic earnings per share 0.08 baht:share unit 
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Cash flow statement 

 Operational activities 486,825 thousand baht 

 Investment activities (312,813) thousand baht 

 Funding activities (364,393) thousand baht 

  

 Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the Company 

 

 Total assets 3,108,172 thousand baht 

 Total Liabilities 472,412 thousand baht 

 Equity 2,635,760 thousand baht 

 Revenue from sales and services 301,801 thousand baht 

 Other income 10,511  

 Cost of sales and services (176,426) thousand baht 

 Administrative expenses (32,098) thousand baht 

 Executive compensation (8,462) thousand baht 

 Financial cost (24,869) thousand baht 

 Profit (loss) attributable to the parent company 72,863 thousand baht 

 Basic earnings per share 0.03 baht:share unit 

  

Cash flow statement 

 Operational activities 177,439 thousand baht 

 Investment activities (141,299) thousand baht 

 Funding activities (221,751) thousand baht 

 The details are shown in the Company's financial statements for the year 2021, which were delivered to 

the shareholders together with the notice of the meeting (Attachment No. 2). In this regard, it shall be presented to 

the shareholders' meeting for further consideration and approval. 

Voting: This agenda must be approved by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote. 

 

Agenda 6 To consider and approve allocation of net profits as legal reserves and no dividend payment for the 

Company's operating results for the year 2021. 

Facts and reasons: Referring to Section 115 of the Public Limited Companies Act 1992 (including as amended) 

and Article 47 of the Articles of Association of the Company, dividends shall not be distributed from other types of 

money other than dividends from profits. In the event that the Company still has an accumulated loss, no dividends 

shall be paid. The Board of Directors may from time to time pay interim dividends to the shareholders when it was 

deemed that the Company has sufficient profit to do so, and when after paying dividends, the said dividend 

payment shall be reported to the shareholders at the next shareholders' meeting. 
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 In addition, according to Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 (including the 

amendment) and Article 48 of the Company's Articles of Association stipulate that the Company is required to 

allocate a portion of the annual net profit as a reserve of not less than five (5) percent of the annual net profit minus 

the total amount of carried forward accumulated losses (if any) until this reserve is not less than ten (10) percent of 

the registered capital. 

 The Company has a policy to pay dividends each year at the rate of not less than 50% of the net profit 

after deducting corporate income tax and deducting legal reserves and other retained earnings as specified by 

the company based on the Company's financial statements. Such dividend payment is subject to change 

depending on the financial status, operating results, investment plans, necessity and other suitability in the future 

as deemed appropriate by the Board of Directors and / or the Company's shareholders. 

         In this regard, if the Company and the Subsidiaries wants to pay dividends to shareholders, the 

Company and the Subsidiaries must pass a successful allocation test for dividend payment that is set in 

accordance with the loan agreement, namely Debt Service Coverage ratio (DSC ratio) and Debt to Equity ratio  

(D /E ratio). 

        In addition, in the Board of Directors Meeting No. 1/2022, it is therefore appropriate to propose that 

the Annual General Meeting of Shareholders to approve the allocation of net profits as legal reserve and no dividend 

payment for the Company's operating results for the year 2021. This is because the Company and its subsidiaries 

still have to comply with the provisioning conditions for various expenses and maintain the Debt Service Coverage 

ratio (DSCR ratio) as stipulated in the loan agreement. 

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors agreed to approve of the allocation of net profits as legal 

reserves with 3,560,792.86  Baht, which would be allocated from net profit to legal reserves at 5% of the net profit 

for the year until legal reserve would be not less than 10% of registered capital and no dividend payment for the 

Company's operating results for the year 2021 as the Company and its subsidiaries still have to comply with the 

conditions for reserve funds and the Debt Service Coverage ratio (DSC ratio), which is set out in the loan agreement 

Voting: This agenda must be approved by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. 

Agenda 7 To consider and approve the appointment of directors to replace those who retire by rotation. 

Facts and reasons: According to Section 71 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (including as amended) 

and Article 17 of the Articles of Association of the Company, “At every annual general meeting of shareholders, a 

certain number of directors are required to vacate their office: one-third (1/3) of the total number of directors at that 

time, if the number of directors cannot be divided into three parts, the number closest to one-third (1/3) shall retire. 

Directors who have to retire in the first and second years after the registration of the conversion of the company 

shall be drawn by drawing lots to determine who will leave the office. For the following years, the director who has 

been in office the longest retires." 

  In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022, there are 3 directors who have to 

retire by drawing lots, whose names are as follows: 
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1. Dr.Pallapa  Ruangrong Director 

2. Mr. Borwornsit  Sornsilp Director 

3. Mr. Suthat  Boonyaudomsart Director 

  In the selection of directors, the Company has announced the right to shareholders to nominate 

persons who are deemed qualified as directors of the Company at the 2022 Annual General Meeting of 

Shareholders 16 November 2021 - 19 January 2022, published through the Company's website, and the news 

system of the Stock Exchange of Thailand, which appears that no shareholder nominated any person to the 

Company. 

  The Nomination and Compensation Committee of the Company has therefore implemented the 

nomination process in accordance with the criteria for the nomination of directors of the Company by considering 

the suitability of qualifications, characteristics, experience, skills and professional expertise, overall components of 

all directors of the Company, as well as their efficiency and performance as directors in the past, and that all 3 

directorsIt is of the opinion that all 3 directors meet all the qualifications under the Public Limited Companies Act 

and do not have the prohibited characteristics to be appointed as the Company's directors in accordance with the 

rules of the Securities and Exchange Commission, including having qualifications, experience and expertise 

suitable for conducting business of the company. In the past, all directors performed their duties as directors of the 

Company very well and with great efficiency, including expressing comments and recommendations that are highly 

beneficial to the Company's business operations. 

  In the best interest of the Company, the Nomination and Remuneration Committee, excluding the 

directors nominated, has voted on an individual basis and it is deemed appropriate to propose to the Board of 

Directors to propose to the shareholders' meeting for the appointment of Dr.Pallapa  Ruangrong , Mr. Borwornsit  

Sornsilp and Mr. Suthat  Boonyaudomsart, who will retire from the position according to the expiration of the term 

will be re-elected as Director of the Company for another term. The brief biographies and information of the 3 

directors which is as in Enclosure No. 3; and the Company has defined the definition of independent directors of 

the Company which is as in Enclosure No. 11. In this regard, the Company has set the criteria and method for 

selection in the 2021 One Report. 

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors, excluding the nominated directors, has carefully and 

carefully considered through a screening process in accordance with the criteria for the selection of the Company's 

directors and is of the opinion that all 3 of the nominated directors meet all the qualifications as required in the 

Public Limited Companies Act and does not have any prohibited characteristics to be appointed as a director of 

the Company in accordance with the regulations of the Securities and Exchange Commission, including having 

qualifications, experience and expertise suitable for the Company's business operation by considering the 

individual qualifications as detailed in the meeting invitation letter which is as in Enclosure No. 3. In addition, during 

the past all directors performed their duties with great efficiency and efficiency and provided comments and 

recommendations that were highly beneficial to the Company's operations. Therefore, it is deemed appropriate to 

follow the proposal of the Board of Directors for Nomination and Remuneration to be proposed to the shareholders' 
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meeting for the appointment of Dr. Pallapa  Ruangrong , Mr. Borwornsit  Sornsilp and Mr. Suthat  Boonyaudomsart, 

the directors who will retire from the position according to the expiration of the term will be re-elected as 

Independent Director and Director of the Company for another term. 

Voting: This agenda must be approved by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote. 

 

Agenda 8 To consider and approve the determination of the directors' remuneration for the year 2022 

Facts and reasons: According to Section 90 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (including as amended) 

and Article 22 of the Articles of Association of the Company, “Directors are entitled to receive directors' 

remuneration from the Company in the form of awards, meeting allowances, gratuity, bonus, or other types of 

benefits, as the shareholders' meeting consider and vote, with vote of not less than two-thirds (2/3) of the total 

number of votes of the shareholders attending the meeting. Directors' renumerations may be fixed or set as specific 

criteria and may be specified from time to time or to be effective until the shareholders' meeting resolves to change 

otherwise. In addition, the Company's directors are entitled to allowances and welfare in accordance with the 

regulations of the Company regulations… " 

  The Nominating and Compensation Committee has carefully considered the appropriateness of the 

determined remuneration for the Company's directors based on the Company's operating results, the Company's 

business size, duties and responsibilities of the each of the directors. The amount was also considered with 

comparison with the remuneration for the directors of other listed companies that are similar in size and in the same 

industry as the Company. Therefore, it was deemed appropriate to propose the meeting to consider the 

remuneration of the Company's directors for the year 2022 to be in the form of meeting allowance for directors in 

an amount not exceeding 2,000,000 baht (two million baht only) with details as follows: 

Chairman of the Board   20,000 baht/meeting 

   Director     10,000 baht/meeting/individual 

   Chairman of the Audit Committee  20,000 baht/meeting 

   Audit Committee    10,000 baht/meeting/individual 

Table of comparison of director remuneration (meeting allowance) for the year 2020-2022 

Position Remuneration of Directors (Meeting allowances) (baht) 

           2020          2021           2022 (Proposed) 

Chairman of the Board 20,000 20,000 20,000 

Director 10,000 10,000 10,000 

Chairman of the Audit Committee 20,000 20,000 20,000 

Audit Committee 10,000 10,000 10,000 

 

  The directors of the Company will not receive any other remuneration and benefits other than 

remuneration (meeting allowance) and the Company has set the criteria and criteria for considering remuneration 

for the Board of Directors of the Company as is in the 2021  One Report. 
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Opinion of the Board of Directors: It is deemed appropriate to approve the directors 'remuneration which is meeting 

allowance and other expenses for the year 2022 as proposed by the Nomination and Remuneration Committee, which 

shall be proposed to the shareholders' meeting for further consideration and approval. 

Voting: This agenda must be approved by a vote of not less than two-thirds (2/3) of the total number of votes of the shareholders who attend 

the meeting and have the right to vote. 

 

Agenda 9 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the audit fee for the year 

2022 

Facts and reasons: Referring to Section 120 of the Public Limited Companies Act, B.E. 2535 (including as amended) 

and Article 37(5) of the Company's Articles of Association, stating that “In the annual general meeting of 

shareholders, the appointment of an auditor and the audit fee must be determined.” 

In addition, the Notification of the Capital Market Supervisory Board requires listed companies to arrange 

auditor rotation if the former auditor has performed the duty of reviewing or auditing and giving approval to the Company's 

financial statements for the past 7 years. Accounts, whether consecutive or not. A new auditor may be appointed under 

the same audit firm as the previous auditor. However, the company may appoint an auditor who has retired from the 

auditor's rotation only after at least five consecutive fiscal years from the date of retirement from performing his duties. 

Opinion of the Audit Committee: The Audit Committee has selected the auditors for the year 2022 by assessing the 

independence of the auditors, skills, knowledge, capabilities of the team and the audit experience that is beneficial 

to the business to be received and the suitability of the values. Therefore, it is deemed appropriate to propose to 

the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the appointment of an auditor from Karin 

Audit Company Limited to be the auditor of the Company and its subsidiaries for the year 2022, with the names as 

follows: 

Auditors of the Company and its subsidiaries 

1. Miss Kannikar Wipanurat   Certified Public Accountant Registration No. 7305  

(Sign the Company's financial statements for the year 2019-2020) and/or 

2. Mr. Jiroj Siriroroj    Certified Public Accountant Registration No. 5113  

(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or 

3. Ms. Nonglak Phatthanabantit  Certified Public Accountant Registration No. 4713  

(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or 

4. Mrs. Sumana Seniwong Na Ayuthaya  Certified Public Accountant Registration No. 5897  

 (Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or 

5. Mr. Gomin Linprachaya   Certified Public Accountant Registration No. 3675  

(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or 

6. Mr. Woraphon Wiriyakulpong  Certified Public Accountant Registration No. 11181  

(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or 

7. Mr. Pote Asawasantichai   Certified Public Accountant Registration No. 4891 

(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or 
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8. Mr. Wichian Prungpanit   Certified Public Accountant Registration No. 5851 

(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or 

9. Ms. Kojchamon Soonhuan   Certified Public Accountant Registration No. 11536  

(Sign the Company's financial statements for the year 2021) and/or 

10. Mr. Kraisaeng Thiranulak   Certified Public Accountant Registration No. 5428  

(Has never been the person who signed the Company's financial statements) and/or 

 Other certified auditors assigned by Karin Audit Co., Ltd.  

 Any one of the auditors above of Karin Audit Company Limited shall be assigned the auditor of the 

Company and express opinion on the financial statements and consider the audit fee of the Company. The sub-

totaling amount is 680,000 baht (six hundred and eighty thousand baht only), with details of audit fees as follows: 

Details of audit fees for year 2021-2022 

Compensation 2022 (Proposed) 2021 

Consolidated financial statements 250,000 250,000 

Audit Fee for Earth Tech Environment Public Company Limited 430,000 430,000 

Other services - - 

Total 680,000 680,000 

 

 In this regard, the auditors listed on the list are qualified and have no relationship or interest with the 

Company / subsidiaries/executives / major shareholders or related persons in any way, so they are independent 

in doing audit and express opinion on the financial statements of the Company and its subsidiaries. Including the 

auditors mentioned above, none of the auditors has performed audit for the Company's accounts for more than 7 

consecutive fiscal years. 

Opinion of the Board of Directors: It is deemed appropriate to approve the appointment of the auditors for the year 

2022, namely  

1. Ms. Kannika  Wipanurat   Certified Public Accountant Registration number 7305  and/or  

2. Mr. Jiroj  Siriroroj    Certified Public Accountant Registration number 5113  and/or 

3. Ms. Nonglak  Phatthanabattit  Certified Public Accountant Registration number 4713  and/or 

4. Mrs. Sumana  Seniwong Na Ayuthaya Certified Public Accountant Registration number 5897  and/or 

5. Mr. Komin  Linprochaya   Certified Public Accountant Registration number 3675  and/or 

6. Mr. Woraphon  Wiriyakulpong  Certified Public Accountant Registration number11181 and/or 

7. Mr. Pote  Asawasantichai   Certified Public Accountant Registration number 4891  and/or 

8. Mr. Wichian  Prungpanit   Certified Public Accountant Registration number 5851  and/or 

9. Ms.Kojchamon  Soonhuan   Certified Public Accountant Registration number11536and/or 

10. Mr. Kraisaeng Thiranulak   Certified Public Accountant Registration number 5428 
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  The proposed auditors are experts, have generally accepted auditing standards, are independent 

and have complete qualifications in accordance with the regulations of the Company, the Federation of Accounting 

Professions and the Securities and Exchange Commission, and The Board of Directors shall supervise the 

preparation of financial statements to be carried out on time by determining the total remuneration. Totalling 680,000 

baht (six hundred and eighty thousand baht only) which Karin Audit Company Limited has been appointed as the 

audit firm for the year 2022 of the subsidiaries as well.  In this regard, it shall be presented to the shareholders' 

meeting for further consideration and approval. 

Voting: This agenda must be approved by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote. 

 

Agenda 10 To consider and approve the extension of the issue and offer the capital increase by General 

Mandate. 

Facts and reasons:  According to the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 has 

approved the increase of the Company's registered capital. As the General mandate to raise funds for future business 

expansion. By being a business venture or strategic business partners. In the 2021 the Company did not the 

issuance and offering of newly issued ordinary shares because there is no need to raise funds. 

 Thus the management intends to propose of the ordinary shares the extension of the issuance and offering 

of increased capital common shares of the company under the General Mandate of not more than 220,000,000 

shares, with a par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000 baht, to be offered to individuals or 

private placement under the conditions has been approved by the  General Meeting of Shareholders 2021. 

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has considered that the allotment of the newly issued 

ordinary shares will be due on the date the Company held the Annual General Meeting of Shareholders for the year 

2022. Therefore, the Company proposed to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 to 

consider and approve the extension of the issuance and offering of the newly issued ordinary shares of the 

Company according to the General Mandate as approved by the General Meeting of Shareholders 2021  for another 

term. In other words, extend the offer period until the Company date will arrange the Annual General Meeting of 

Shareholders for the year 2023 or the last day as specified by law to hold the Annual General Meeting of 

Shareholders for the year 2023 (whichever comes first) with conditions for allocation and authorization to the Board 

of Directors to comply with at the company has been approved by the General Meeting of Shareholders 2021 on 

22  April 2021  in all respects 

Voting: This agenda must be approved by a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number of votes of the shareholders 

who attend the meeting and have the right to vote. 

 

Agenda 11  To consideration and approval on the issuance and offering of the company debentures. 

Facts and reasons: To support the continuously growing business trend of the Company, and to increase the Company’s 

fund raising alternative, the Company is proposed to issue and offer debt securities in the amount up to 2,500 millions 

baht, with details as followed; 
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Type    :  Debentures, all types/types which may be debenture or non-privileged The initial or refund 

      type is at the time of maturity. Guaranteed or unsecured No representative or long-term 

      debenture holders, depending on the appropriateness of market conditions at the time of 

      issue and offering each debenture and other related factors.  

Total Amount  :  Not exceeding 2,500 million baht or in other currencies.  

Par value   : 1,000 baht per unit.  

Interest rate   :  Based on market conditions at the time of issuance and offering of debentures.  

Age    : For short-term debentures less than 1 year and for long-term debentures exceeding  

     1 It depends the market conditions at the time of issue and offer the debentures and other 

     related factors. 

The Offering   : Offering to the general public and/or offering the limited and/or offering to investors,  

     institutional and/or all major investors, which may be divided into one or several times.  

     This  is an individual or project type. Under the regulations of the Securities and Exchange 

     Commission or the Securities and Exchange Commission. Define or modify the changes in 

     the future.  

Early redemption  : The company may withdraw the debenture before maturity. It depends on the market  

     conditions at the time of issue and offer the debentures and other related factors.  

Other conditions  : Other limitations and conditions of debenture, such as type or type of debenture, are issued 

     each time. Par value of the offering price per unit interest rate representative The debenture 

     holders how to issue and offer The method of allocation of the offer of age, redemption  

     before the registration of any secondary market (if any), and so on, in the power of the  

     Board of Directors and/or the board. Executive Director and/or Managing Director and/or 

     erson assigned by  the Board of Directors and/or the Executive Committee and/or managing 

     Director to consider. 

Opinion of the Board of Directors: Approved and proposed to the Annual General Meeting of Shareholder for the 

approval of the issuance and offering of the Company’s debt securities in the amount up to 2,500 millions baht per 

proposed details. And The Board proposes that the Meeting approve the authorization to the Board of Directors 

and / or Executive Committee. And / or the President and / or the person authorized by the Board of Directors and 

/ or Executive Committee and / or Managing Director. To set or change terms And details Related to the issuance 

of bonds for each category / type at a time. Including the authority to take any action necessary and relevant to the 

issuance and offering of debentures, each time successfully and according to the law. And includes the power to 

appoint the underwriters and underwriting. The signing of the agreement and the underwriters and underwriting 

and / or other agreements related to the preparation and signing of the documents filed with the SEC and the SET. 

Government and related entities and / or any other person involved and to propose to the General Meeting of 

Shareholders 2022 for consideration and approval. 

Voting: This agenda must be approved by a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number of votes of the shareholders 

who attend the meeting and have the right to vote. 
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Agenda 12 To consider other matters (if any) 

Opinion of the Board of Directors: It wass seen for the shareholders to ask questions and for the Board of Directors 

to answer questions of the shareholders (if any). Therefore, no other matter will be presented to the meeting for 

approval and there will be no vote on this agenda. 

 The Company provides an opportunity for shareholders to propose agenda in advance for the 2022  

Annual General Meeting of Shareholders via the Company's website between November 16, 2021 and January 19, 2022 

in accordance with the good corporate governance principles of listed companies. There was no shareholder who 

proposed any agenda. 

 The Company determines the names of shareholders who are entitled to attend the 2022 Annual 

General Meeting of Shareholders (Record Date for AGM) on 9 March 2022. 

 In the case that a shareholder is unable to attend the meeting by themselves, please appoint another 

person to attend and vote on this meeting through the proxy forms attached with the meeting invitation letter. 

(Enclosure No.5) 

 If a shareholder wishes to appoint an independent director, the Company would like to inform that 

you can appoint any independent director as follows: 

 1. Ms.Kanyapan   Buranarom  Being an independent director 

 2. Mr. Bantoon  Manpakdee  Being an independent director 

 Details of information of the independent directors to consider in the case of the proxy are as in 

(Enclosure No. 11) attached to the invitation to this meeting. The company asks for your cooperation to send the 

proxy form to the Company within 18 April 2022, in which the Company has facilitated with afixing of stamp duty in 

the proxy form for proxies who register to participate in this general meeting of shareholders as well. 

  The Company would like to invite all shareholders to attend the 2022 Annual General Meeting of 

Shareholders on Thursday, 21 April 2022, 2:00 p.m. at the head office meeting room, No. 88,88 / 1, Moo 1 Ban That 

Subdistrict, Kaeng Khoi District, Saraburi Province 18110. In order to facilitate the shareholders in traveling to attend 

the general meeting of shareholders, the Company has prepared a map of the meeting venue and methods of 

traveling to the meeting place attached with this letter of invitation. The meeting venue is marked on the map 

(Enclosure No. 12). Registration for participation of the Annual General Meeting of Shareholders will be opened 

from 12:30 p.m. onwards. 

 

Best regards 

 

 

(Mr..Anusorn Nuangpolmak) 

Chairman of the Board 

Company Secretary Department Tel. 036-200294-5 
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