วันที) 29 มีนาคม 2564
เรื) อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 (ผ่านสือ) อิเล็กทรอนิกส์ E – AGM)

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

สิง) ที)สง่ มาด้ วย
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 (เอกสารแนบลําดับที) 1)
2. รายงานประจําปี 2563 พร้ อมงบการเงิน ประจําปี 2563 รูปแบบ QR Code (เอกสารแนบลําดับที) 7)
3. รายนาม และประวัตขิ องบุคคลที)ได้ รับการเสนอชื)อเพื)อแต่งตังเป็
d นกรรมการ (เอกสารแนบลําดับที) 2)
4. ข้ อมูล และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2564 (เอกสารแนบลําดับที) 3)
5. นิยามกรรมการอิสระ และรายชื)อกรรมการอิสระที)เสนอเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลําดับที) 4)
6. คําชี dแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ ข้ อปฏิบตั ิ และขันตอนการเข้
d
าร่วมประชุมผ่านสือ) อิเล็กทรอนิกส์
(เอกสารแนบลําดับที) 5)
7. ข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที)เกี)ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลําดับที) 6)
8. ขันตอนการใช้
d
QR CODE (เอกสารแนบลําดับที) 7)
9. แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
10. แบบฟอร์ มลงทะเบียนสําหรับผู้แทนนิตบิ คุ คล
ที) ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดีวี8 จํ ากัด (มหาชน) ครั งd ที) 3/2564 เมื) อวันที) 11 มี นาคม 2464 ได้ มีมติให้ จัดการ
ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2564 ในวัน พุธ ที) 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรู ป แบบการประชุ ม ผ่ านสื2 อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E – AGM) เพี ย งรู ป แบบเดี ย วเท่ า นั Iน ตามหลัก เกณฑ์ และข้ อ กํ า หนดว่ า ด้ ว ยการประชุม ผ่ า นสื) อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทังนี
d d ผู้ถือหุ้นต้ องแจ้ งยืนยันตัวตน หรื อดําเนินการมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมล่ วงหน้ า โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี d
วาระที2 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2563

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ทํ า รายงานการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2563 ซึ)ง ประชุม เมื) อ วัน ที) 7
สิงหาคม 2563 อย่างถูกต้ องครบถ้ วน และได้ สง่ สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่ตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) และกรมพัฒ นาธุรกิ จการค้ า กระทรวง
พาณิ ช ย์ ตามที) ก ฎหมายกํ า หนดแล้ ว รวมทังd ได้ เ ผยแพร่ ร ายงานดัง กล่า วผ่า นเว็บ ไซด์ ข อง
บริ ษัทฯ โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบลําดับที) 1

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึ)งประชุมเมื)อ
วันที) 7 สิงหาคม 2563 ได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ ที)ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ

มติในวาระนี dต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
d
้ ถือหุ้น ซึง) มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที2 2

รั บทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษัท เกี2ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทฯ
ประจําปี 2563

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

บริ ษั ท ฯ ได้ สรุ ปผลการดําเนิ น งาน และการเปลี)ยนแปลงที) สําคัญ ของบริ ษั ทฯ ซึ)งเกิ ดขึนd ใน
ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี สิ dนสุด ณ วันที) 31 ธันวาคม 2563 ไว้ ในรายงานประจําปี 2563
รูปแบบ QR Code โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลําดับที) 7
-1-

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที)ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
รั บทราบผลการดําเนินงาน และการเปลี)ยนแปลงที)สําคัญของบริ ษัทฯ ซึ)งเกิดขึนd ในระหว่าง
รอบปี 2563 ดังกล่าว
การลงมติ

วาระนี dเป็ นวาระแจ้ งเพื)อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที2 3

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและ
บริษัทย่ อย ประจําปี 2563 สินI สุด ณ วันที2 31 ธันวาคม 2563

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เพื)อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทังที
d )มี
การแก้ ไขเพิ)มเติม) (“พระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนฯ”) และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 46 ซึง)
กําหนดให้ บริ ษัทฯ จะต้ องจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วัน
สินd สุด ของรอบปี บัญ ชี เพื) อ เสนอให้ ที) ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิจ ารณาอนุมัติ ในการประชุม สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจํ าปี ของทุกปี โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกํ าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2563 รู ปแบบ QR Code
(เอกสารแนบลําดับที) 7)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที)ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2564 พิจารณา
อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
สิ dนสุด ณ วันที) 31 ธันวาคม 2563 ซึง) ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริ ษัท
กริ นทร์ ออดิท จํากัด และได้ ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ รวมทังd
ได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
การลงมติ

มติในวาระนี dต้ องมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
d
้ ถือหุ้น ซึง)
มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที2 4

พิจารณาอนุ มั ติ การงดจ่ ายเงินปั นผล และการงดจั ดสรรเงินทุ นสํ ารองตามกฎหมาย
สําหรั บผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 สินI สุด ณ วันที2 31 ธันวาคม 2563

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํ)ากว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และหลังหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที)
กฎหมายกํ าหนด และตามที)กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ โดยจะต้ องไม่มีการขาดทุน
สะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น ทังนี
d d การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี)ยนแปลงได้ ขึ dนอยู่กบั
ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแผนการลงทุนของบริ ษัทฯ
จากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ dนสุด ณ วันที) 31 ธันวาคม 2563
บริ ษัทฯ มีขาดทุนสะสมเป็ นจํานวน 1,974.87 ล้ านบาท จึงพิจารณางดการจัดสรรเงินทุนสํารอง
ตามกฎหมายสําหรับ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และงดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เนื)องจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี 2563 สิ dนสุด ณ วันที) 31 ธันวาคม 2563 มีผล
ขาดทุนสะสม จํานวน 1,974.87 ล้ านบาท คณะกรรมการบริ ษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที)ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และ
งดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
การลงมติ

มติในวาระนี dต้ องมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
d
้ ถือหุ้น ซึง)
มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
-2-

วาระที2 5

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตังI กรรมการแทนกรรมการที2ออกจากตําแหน่ งตามวาระ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท มหาชนฯ และข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 32 ได้
กําหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทกุ ครังd ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน
หนึง) ในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการทังหมด
d
ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม
(3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที)สดุ กับส่วนหนึ)งในสาม (1/3) โดยกรรมการที)จะต้ อง
ออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที)สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันd ให้ ใช้ วิธีจบั สลาก ส่วนปี
หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที)อยูใ่ นตําแหน่งนานที)สดุ นันd เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการ
ซึ)งพ้ นจากตําแหน่งไปตามวาระนันd อาจได้ รับเลือกตังกลั
d บเข้ าดํารงตําแหน่งใหม่อีกได้ โดย
กรรมการที)จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระมีจํานวน 4 ท่าน ได้ แก่
1. นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนัย ชริ นทร์ สาร
กรรมการอิสระ
3. นายประจวบ อุชชิน
กรรมการ
4. นายธนรัฐ ธนาวุฒิวฒ
ั นา
กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมตามโครงสร้ างของบริ ษั ทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ เห็นควรเสนอให้ กรรมการทังd 4 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ต่อไป
อีกวาระหนึง) โดยมีข้อมูลของกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบลําดับที) 2
ทังนี
d d บริ ษัทฯ ได้ ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เชิญให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอรายชื)อบุคคลที)เห็นว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื)อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท รวมทังการเสนอระเบี
d
ยบวาระ
ต่างๆ ในช่วงระหว่างวันที) 12 มกราคม 2564 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ไม่มีการเสนอชื)อบุคคล
หรื อวาระเข้ ามายังบริ ษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษั ท (ไม่ ร วมกรรมการที) มี ส่ว นได้ เ สี ย ) ได้ พิ จ ารณาตามที) ค ณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอแล้ ว เห็นว่ากรรมการผู้พ้นจากตําแหน่งทังd 4
ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี)ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ ที)ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 พิจารณา
อนุมตั ิแต่งตังกรรมการทั
d
งd 4 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ต่อไปอีกวาระหนึ)ง
อันมีรายนามดังต่อไปนี d
1. นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล เข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนัย ชริ นทร์ สาร
เข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ
3. นายประจวบ อุชชิน
เข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการ
4. นายธนรัฐ ธนาวุฒิวฒ
ั นา เข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการ
โดยกรรมการในลําดับที) 1 – 2 คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาแล้ วเห็นว่า กรรมการทังd 2 ท่าน
มีความเป็ นอิสระ เหมาะสมตามนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบลําดับที) 4
การลงมติ

มติในวาระนี dต้ องมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
d
้ ถือหุ้น ซึง)
มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึง) ในการพิจารณาเลือกตังกรรมการนี
d
d บริ ษัทฯ จะจัดให้ มี
การลงคะแนนแต่งตังกรรมการเป็
d
นรายบุคคล
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วาระที2 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่ อย ประจําปี 2564

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท มหาชนฯ และข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 42 ได้
กําหนดให้ กรรมการบริ ษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการ จากบริ ษัทฯ ในรู ปของเงินรางวัล
เบี dยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื)น ตามระเบียบข้ อบังคับ
ของบริ ษั ท ฯ หรื อ ตามที) ที) ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นจะพิ จ ารณาและอนุ มัติ ซึ) ง อาจกํ า หนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจํานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้ เป็ นคราว ๆ
ไป หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี)ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี d กรรมการบริ ษัทมีสิทธิ
ได้ รับเบี dยเลี dยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัทฯ
ทังนี
d d คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน ได้ พิจารณาถึงความเหมาะสม
ตามผลการดํ า เนิ น งาน และขนาดธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ประกอบกับ ภาระหน้ า ที) และความ
รับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงอัตราค่าตอบแทนจาก
ธุรกิจที)มีขนาดใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯ และเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทที)อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับ
บริ ษัทฯ จึงเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี d

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการชุดย่ อย
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
- กรรมการชุดย่อย

ค่ าเบีย4 ประชุม
(บาท/ครั ง4 )

22,000
17,000

-

-

22,000
17,000

หมายเหตุ : - คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประกอบด้ วย
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
4) คณะกรรมการบริ หารความเสียD ง
2) คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
5) คณะกรรมการกลันD กรองการลงทุน
และกําหนดค่าตอบแทน
3) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
- สําหรับค่าเบี Pยประชุมบริ ษัทฯ จะจ่ายค่าเบี Pยประชุมในอัตราไม่เกิน 22,000 บาท/เดือน
สํ า หรั บ ประธานคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย และไม่ เ กิ น 17,000 บาท/เดื อ น สํ า หรั บ
กรรมการชุดย่อย

สิทธิประโยชน์ อ2 ืนๆ : - ไม่มี ทังนี
d d บริ ษัทฯ ได้ เปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ในรอบ 3 ปี ที)ผา่ นมา ดังนี d
2562
2563
(หน่วย : บาท)
2,459,000

ค่ าตอบแทนกรรมการ
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2,388,000

2564
3,000,000

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที)ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2564 พิจารณา
อนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทฯ ประจําปี 2564 ตาม
รายละเอี ย ดที) ค ณะกรรมการทรั พ ยากรบุค คลและกํ า หนดค่า ตอบแทนเสนอข้ า งต้ น ทังd นี d
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ในปี 2564 ไม่มีการเปลี)ยนแปลงจากที)
ที)ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ได้ กําหนดไว้
การลงมติ

มติในวาระนี dต้ องมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
d
้ ถือหุ้น ซึง) มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที2 7

พิจารณาอนุ มั ติแต่ งตังI ผู้ สอบบัญ ชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้ สอบบัญ ชี ของบริ ษัท
และบริษัทย่ อย ประจําปี 2564

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนฯ และข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ ที) 45
กําหนดให้ ที)ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี แต่งตังผู
d ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญ ชี ของบริ ษัทฯ ทุกปี ทังd นี d คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาคัดเลือกบริ ษัท กริ นทร์
ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจําปี 2564 เนื)องจากมีมาตรฐาน
การทํางานที)ดี มีความเชี)ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทังปฏิ
d บตั ิหน้ าที)ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา
นอกจากนันd เมื)อได้ พิจารณาเปรี ยบเทียบกับ ปริ มาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
จดทะเบี ย นอื) น ในระดับ เดี ย วกัน แล้ ว เห็ น ว่ า บริ ษั ท กริ น ทร์ ออดิ ท จํ า กัด มี ค่ า สอบบัญ ชี
ที)เหมาะสม
ทังนี
d d บริ ษัทที)เป็ นสํานักงานบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื)อที)เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรื อ
ส่วนได้ ส่วนเสียกับบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที)เกี)ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว แต่
อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบลําดับที) 3

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ ที)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
d ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท กริ นทร์
ออดิ ท จํ า กั ด เป็ น ผู้ สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย โดยมี ร ายชื) อ ผู้ สอบบัญ ชี และ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี d
1) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที) 5113
(เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื)อในงบการเงินของบริ ษัทฯ ตังแต่
d ปี 2562)
2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที) 7305
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื)อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
3) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัฒฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที) 4713
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื)อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
4) นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที) 5897
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื)อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
5) นายโกมินทร์ ลิ dนปราชญา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที) 3675
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื)อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
6) นายมงคล เหล่าวรพงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที) 4722
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื)อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
-5-

และ/หรื อ
และ/หรื อ
และ/หรื อ
และ/หรื อ
และ/หรื อ
และ/หรื อ

7) นางสาวกชมน ซุน่ ห้ วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที) 11536 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื)อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ)งมีอํานาจ ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษัทฯ และในกรณีที)ผ้ สู อบบัญชี ตามรายนามข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที)ได้ ให้ บริ ษัท
กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผู้มีอํานาจแต่งตังผู
d ้ สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื)นของบริ ษัท กริ นทร์
ออดิท จํากัด เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที)แทนได้ พร้ อมทังd กําหนดค่าตอบแทนสําหรับการสอบบัญชี
ประจําปี 2564 ในจํานวนไม่เกิน 3,095,000 บาท ทังนี
d d หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชี
ประจํ าไตรมาส และประจํ าปี ต ามปกติ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้มี อํ านาจพิจ ารณา
กําหนดค่าใช้ จา่ ยพิเศษเป็ นกรณี ๆ ไป
การลงมติ

มติในวาระนี dต้ องมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
d
้ ถือหุ้น ซึง)
มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที2 8

พิจารณาเรื2 องอื2น ๆ (ถ้ ามี)

บริ ษัทฯ จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ในวันพุธที) 21 เมษายน 2564 เวลา
10.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) เพียงรู ปแบบเดียวเท่านันd โดยบริ ษัทฯ ไม่ได้ จดั ห้ อง และ
สถานที)ไว้ สาํ หรับ การประชุม และขอให้ ทา่ นลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ที)
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=u%2bVTEexA34LPiO0LG%2bSTQHO8dP6Q71MjyLtXEghwdjOjNkV
iWT%2bkXA%3d%3d ตังแต่
d วนั ที) 26 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลําดับที) 5
ในกรณี ที) ผ้ ูถื อ หุ้น ไม่ส ามารถเข้ าร่ วมประชุม ได้ ด้ วยตนเอง และมี ค วามประสงค์ จ ะมอบฉัน ทะให้ ผ้ ูอื) น เข้ าประชุม
และออกเสียงแทนตน โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง) พร้ อมทังจั
d ดเตรี ยมเอกสารประกอบการ
มอบฉันทะ และจัดส่งเอกสารมายังบริ ษัทฯ ผ่านทาง E-mail ที) comsec@dv8.co.th และผ่านทางไปรษณีย์ตามที)อยูด่ งั นี d
สํานักเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)
191/43 ชันd 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โดยเอกสารการมอบฉันทะ จะต้ องส่งถึงบริ ษัทฯ ทางช่องทางใดช่องทางหนึ)ง ภายในวันที) 16 เมษายน 2564 ซึ)ง
เอกสารดังกล่าวจะต้ องได้ รับการตรวจสอบ เพื)อยืนยันตัวตน โดยผู้รับมอบฉันทะจะได้ รับชื) อเข้ าใช้ งาน (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) ผ่านทาง E-mail ของผู้รับมอบฉันทะ เพื)อใช้ ลอ็ คอิน (Login) เข้ าสูร่ ะบบการประชุมผ่านสื)ออิเล็กทรอนิกส์
ภายหลังจากที)ได้ รับการยืนยันตัวตนเรี ยบร้ อยแล้ ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช)
กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที)บริ หาร
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