วันที่ 22 เมษายน 2565
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E – AGM)

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 (เอกสารแนบลําดับที่ 1)

2. รายงานประจําปี 2564 พร้อมงบการเงิน ประจําปี 2564 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบลําดับที่ 8)
3. รายนาม และประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่ อแต่งตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารแนบลําดับที่ 2)
4. ข้อมูล และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2565 (เอกสารแนบลําดับที่ 3)
5. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่ มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดีว8
ี จํากัด (มหาชน) (เอกสารแนบลําดับที่ 4)
6. นิยามกรรมการอิสระ และรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลําดับที่ 5)
7. คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ
ลําดับที่ 6)
8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลําดับที่ 7)
9. ขั้นตอนการใช้ QR CODE (เอกสารแนบลําดับที่ 8)
10. แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพั นธ์ 2565 ได้มีมติให้จัดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E –
AGM) ตามหลักเกณฑ์ และข้อกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องแจ้งยืนยันตัวตน หรือดําเนินการมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกรมพั ฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงาน
ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีสําเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบลําดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิ จารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริ ษัทฯ ได้ สรุ ปผลการดํ าเนิ นงาน และการเปลี่ ยนแปลงที่ สําคั ญของบริ ษัทฯ ซึ่ งเกิ ดขึ้ นในระหว่ างรอบ
ระยะเวลาบั ญชี สิ้ นสุ ด ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 ปรากฏในรายงานประจํ าปี 2564 ภายใต้ หัวข้ อการ
วิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลําดับที่ 8

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิ จารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 รับทราบ
ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว
การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่ อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

หน้ า 1 จาก 51

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ประจําปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่ อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่ มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ซึ่งกําหนดให้บริษัทฯ
จะต้องจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่ อ
เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของทุกปี โดยรายละเอียด
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวมทั้งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
บริ ษัทแล้ ว ดั งปรากฏในรายงานประจํ าปี 2564 ภายใต้ หัวข้ อ รายงานของผู้ สอบบั ญชี รับอนุ ญาตใน
รูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลําดับที่ 8
ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้
รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

532.98

613.60

536.53

45.96

111.08

79.37

487.02

502.52

457.16

40.92

176.51

195.61

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)

(272.97)

1.44

(46.63)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

(0.260)

0.001

(0.033)

หนี้สินรวม (ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
รายได้รวม (ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 พิ จารณาอนุมัติงบแสดง
ฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท กรินทร์
ออดิท จํากัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวมทั้งได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด
และตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะต้องไม่มีการขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การ
จ่ ายเงิ นปั นผลดั งกล่ าวอาจมี การเปลี่ ยนแปลงได้ ขึ้ นอยู่ กับผลการดํ าเนิ นงาน ฐานะทางการเงิ น และ
แผนการลงทุนของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่ งพระราชบั ญญั ติบริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบั งคั บของบริ ษัทฯ ข้ อ 52 ได้
กําหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลใน
กรณี ท่ี บ ริ ษั ท ยั ง มี ย อดขาดทุ น สะสมอยู่ รวมทั้ ง มาตรา 116 แห่ ง พระราชบั ญญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนฯ และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 กําหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะ
มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

หน้ า 2 จาก 51

จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มี
ขาดทุ นสะสมเป็ นจํ านวน จํ านวน 2,025,069,245 บาท จึ งเห็ นสมควรเสนอให้ ท่ี ประชุ มสามั ญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2565 พิ จารณางดการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังเปรียบเทียบสําหรับผลการดําเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง เป็นดังนี้
2562
กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

2563

2564

(0.260)

0.001

(0.033)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

-

-

-

อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกําไรสุทธิ (ร้อยละ)

-

-

-

ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2564 สิน
้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผลขาดทุนสะสม
จํานวน 2,025,069,245 บาท คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
2565 พิ จารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ได้กําหนดให้ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้
ออกจากตํ าแหน่ ง โดยกรรมการซึ่ งพ้ นจากตํ าแหน่ งไปตามวาระนั้ น อาจได้ รับเลื อกตั้ งกลั บเข้ าดํ ารง
ตําแหน่งใหม่อีกได้
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยกรรมการของบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 มีจํานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. พล.ต.ต. ประยนต์ ลาเสือ

กรรมการ

2. นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3. พล.ต.อ.ดร. ประวุฒิ ถาวรศิริ

กรรมการอิสระ

ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ นการส่ ง เสริ มในเรื่ อ งสิ ทธิ ข องผู้ ถือ หุ้ น และการปฏิ บัติต่อ ผู้ ถือ หุ้ นอย่ า งเท่ า เที ยมกั นตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งสารสนเทศผ่านช่องทาง
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ต่อ ตลาดหลั กทรั พย์ แ ห่ งประเทศไทย เพื่ อ เชิ ญให้ ผู้ถือ หุ้ นเสนอรายชื่ อ บุ คคลที่ เ ห็ นว่ า มี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่ อเข้ารับการพิ จารณาคัดเลือกเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์พิจารณาสรรหาของ
บริษัทฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม
2565 บริษัทฯ ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่ อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอ
วาระเข้ามายังบริษัทฯ
คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและกํ า หนดค่ า ตอบแทนได้ พิ จ ารณา คั ด เลื อ ก กลั่ น กรองบุ ค คลที่ มี
คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเป็ น กรรมการ โดยพิ จารณาแล้ ว ว่ า บุ ค คลที่ มี ร ายชื่ อ ข้ า งต้ น เป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญอั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ มี
ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติด้าน
ทักษะที่จําเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้ง
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ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่ มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระนั้นเป็น
ผู้ท่ีมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และมีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่ประชุม
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ออกจากตําแหน่ง
ตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกําหนดค่าตอบแทนนําเสนออย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่
ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิ จารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง
แล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่ มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้
พิ จารณาแล้วว่า นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ และพล.ต.อ.ดร. ประวุฒิ ถาวรศิริ กรรมการซึ่งได้รับการเสนอ
ชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 พิ จารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง
3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ลํ า ดั บ ที่ 2 และคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนดของสํ า นั ก งานณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายละเอียดดัง
ปรากฏในเอกสารแนบลําดับที่ 5
การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในการพิ จารณาเลือกตั้งกรรมการนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ ง พระราชบั ญญั ติบริ ษัท มหาชนฯ และข้ อ บั ง คั บของบริ ษัท ฯ ข้ อ 42 ได้ กํา หนดให้
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ
โบนั ส หรื อผลประโยชน์ ตอบแทนในลั กษณะอื่ น ตามระเบี ยบข้ อบั งคั บของบริ ษัทฯ หรื อตามที่ ท่ี ประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้นจะพิ จารณาและอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนแน่นอน หรือวางเป็น
หลั ก เกณฑ์ และจะกํ า หนดไว้ เ ป็ น คราว ๆ ไป หรื อ ให้ มี ผ ลตลอดไปจนกว่ า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงก็ ไ ด้
นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามผลการ
ดําเนินงาน และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ
และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท (-สามล้านห้าแสนบาท-) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่
จ่ายในปี 2564 ที่ผ่านมา
ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ

22,000

-

- กรรมการบริษัท

17,000

-

- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย

-

22,000

- กรรมการชุดย่อย

-

17,000

คณะกรรมการชุดย่อย

หมายเหตุ : - คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการตรวจสอบ

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2) คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน 5) คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
3) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
- สําหรับค่าเบี้ยประชุมบริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมในอัตราไม่เกิน 22,000 บาท/เดือน สําหรับประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย และไม่เกิน 17,000 บาท/เดือน สําหรับกรรมการชุดย่อย

2) ค่าตอบแทนอื่น หรือ สิทธิประโยชน์อ่น
ื : - ไม่มี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ในรอบ 3 ปีท่ผ
ี ่านมา ดังนี้
(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนกรรมการ

2563

2564

2565

2,388,000

3,000,000

3,500,000

-

-

-

ค่าตอบแทนอื่น หรือ สิทธิประโยชน์อ่น
ื

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 พิ จารณาอนุมัติกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000
บาท (-สามล้านห้าแสนบาท-) ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
เสนอข้างต้น
การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประจําปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 กําหนดให้ท่ป
ี ระชุม
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี แต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี และกํ า หนดค่ า ตอบแทนผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ทุ ก ปี
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บตลาดทุ นได้ กํา หนดให้ บริ ษัทจดทะเบี ยนต้ อ งจั ดให้ มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ท่ีสังกัด
สํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
(ซึ่ งไม่ ใ ช่ ผู้สอบบั ญชี รายเดิ ม) เป็ นผู้ สอบบั ญชี ของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย ประจํ า ปี 2565 สํ า หรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากพิ จารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ตามที่ สํ า นั ก งานกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ กํ า หนด มี ม าตรฐานการทํ า งานที่ ดี มี ค วาม
เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบ ปริมาณงานกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท
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จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมที่
เหมาะสมกับบริษัท ทั้งนี้ การเสนอเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในครั้งนี้ เพื่ อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด
รายชื่อผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นดังนี้
1) นายอําพล จํานงค์วัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4663 และ/หรือ

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4664 และ/หรือ

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5369

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชี ตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี
จํากัด เป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ พร้อมทั้งกําหนดค่าตอบแทนสําหรับการสอบบัญชี ประจําปี 2565 (Audit Fee) ใน
จํ า นวนไม่ เ กิ น 1,855,000 บาท (-หนึ่ ง ล้ า นแปดแสนห้ า หมื่ น ห้ า พั นบาทถ้ ว น-) ทั้ ง นี้ หากมี ง าน
นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจําไตรมาสและประจําปีตามปกติ (Non-Audit Fee) ให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นผู้มีอํานาจพิ จารณากําหนดค่าใช้จ่ายพิ เศษเป็นกรณี ๆ ไป รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีและ
การกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี 2565 ปรากฏตามเอกสารแนบลําดับที่ 3
ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสํานักงานบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพั นธ์ หรือส่วนได้ส่วน
เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึง
มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชี
จากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด มีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและมีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม จึง
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 พิ จารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท
สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจําปี 2565 กําหนดค่าตอบแทน
สําหรับการสอบบัญชี ประจําปี 2565 ในจํานวนไม่เกิน 1,855,000 บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพั น
บาทถ้วน-) ตามที่เสนอข้างต้น
การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิ จารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่ มเติมหนังสื อบริคณห์สนธิ ข้อ
3. เพื่ อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่ มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่ อให้ครอบคลุมสอดคล้อง และรองรับกับแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
จึ งเสนอให้ แก้ ไ ขวั ตถุ ประสงค์ เ ดิ มจํ านวน 4 ข้ อ ยกเลิ กวั ตถุ ประสงค์ เ ดิ มจํ านวน 27 ข้ อ และเพิ่ มเติ ม
วัตถุประสงค์ใหม่จํานวน 22 ข้อ ดังนั้น จํานวนข้อทั้งหมดของวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลง
จากเดิมซึ่งมีจํานวน 89 ข้อ เป็นวัตถุประสงค์ใหม่จํานวน 84 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ลํ า ดั บ ที่ 4 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 3. เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้
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ข้อความเดิม
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจํานวน 89 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
ข้อความใหม่
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจํานวน 84 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิ จารณาแล้ว เห็นสมควรให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 เพื่ อ
พิ จารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่ อให้ครอบคลุมสอดคล้อง และรองรับกับ
แผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และเพื่ อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่ มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยจึงเห็นสมควรให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจําปี 2565 พิ จารณาอนุมัติมอบอํานาจให้กรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่
ได้ รั บ มอบอํ า นาจจากกรรมการผู้ มี อํ า นาจของบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ มี อํ า นาจในการจดทะเบี ย นกั บ กระทรวง
พาณิชย์ รวมทั้งมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม เพื่ อให้เป็นไปตามคําสั่ง
ของนายทะเบียนบริษัทมหาชน และภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอทุกประการ
การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิ จารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์ท่จ
ี ะเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตราประทับเดิม

ตราประทับใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิ จารณาแล้ว เห็นสมควรให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 เพื่ อ
พิ จารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และเพื่ อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงตรา
ประทับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยจึงเห็นสมควรให้นําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2565 พิ จารณาอนุมัติมอบอํานาจให้กรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบ
อํานาจจากกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯ เป็นผู้มีอํานาจในการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง
มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสมเพื่ อให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
บริษัทมหาชน และภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิ จารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่ อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตรา
ประทับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่ อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่ มเติม
ข้อบังคับข้อที่ 57 ของบริษัทฯ เป็นดังนี้
ข้อที่

ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่ มเติม

57

ตราของบริษัทให้ใช้ดังนี้ที่ประทับไว้นี้

ตราของบริษัทให้ใช้ดังนี้ท่ป
ี ระทับไว้น้ี
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิ จารณาแล้ว เห็นสมควรให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 เพื่ อ
พิ จารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่ อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตรา
ประทับของบริษัท และเพื่ อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่ มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวก
เรี ย บร้ อ ยจึ ง เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2565 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ม อบอํ า นาจให้
กรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯ
เป็นผู้มีอํานาจในการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามความ
จําเป็นและเหมาะสมเพื่ อให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน และภายใต้กรอบของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา

14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) โดยบริษัทฯ ไม่ได้จัดห้อง และสถานที่ไว้สําหรับการประชุม และขอให้
ท่ า น ล ง ท ะ เ บี ย น เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ / ห รื อ ล ง ท ะ เ บี ย น เ พื่ อ ม อ บ ฉั น ท ะ ผ่ า น ร ะ บ บ DAP e-Shareholder Meeting ที่
https://portal.eservice.set.or.th/Account ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับ
มอบฉันทะ กรุณาศึ กษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึ กษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน
ขั้นตอนและข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบลําดับที่ 6
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถส่งเอกสารการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะ มายังบริษัทฯ
ผ่านทาง E-mail comsec@dv8.co.th หรือ ผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้
สํานักเลขานุการบริษัท
บริษัท ดีว8
ี จํากัด (มหาชน)
191/43 ชั้น 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โดยเอกสารการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเอง จะต้องส่งถึงบริษัทฯ
ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ เพื่ อยืนยันตัวตน โดยผู้รับ
มอบฉันทะจะได้รับชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ผ่านทาง E-mail ของผู้รับมอบฉันทะ เพื่ อใช้ล็อคอิน (Login)
เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังจากที่ได้รับการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทํานโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) เพื่ อเป็นหลักเกณฑ์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาที่ได้ติดต่อธุรกรรมกับบริษัท โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึ กษารายละเอียดของนโยบายความ
เป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ได้ท่ี www.dv8.co.th
อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นมีคําถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงในวันประชุม สามารถส่ง
คําถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ท่ี comsec@dv8.co.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2565

ขอแสดงความนับถือ

นายณัฐพล เกษมวิลาศ
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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