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หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว
วันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษำยน 2564 เวลำ 15.00 น.
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เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

โทรศัพท์ 02-511-5955
Website: www.successmore.com

สำรบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วยแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัท
ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. คาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม การออกเสียง
ลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับผุ้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุบาล/ผู้พิทักษ์
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
11. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี/รายงานประจาปี 2563
(แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม
12. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
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หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหำชน)
วันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น
เรียน
ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. แบบแสดงรายกรข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจาปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัท
ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. คาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม การออกเสียง
ลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับผุ้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุบาล/ผู้พิทักษ์
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
11. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี/รายงานประจาปี 2563
(แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม
12. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จากัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษำยน 2564 เวลำ 15.00 น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (บริษัทฯ
ไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างานใดๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564) โดยสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้อง
ประชุ ม บริ ษ ั ท ซั ค เซสมอร์ บี อ ิ ้ งค์ จ ากั ด (มหาชน) เลขที ่ 10/1-2 ถนนรั ชดาภิ เษก แขวงจตุ จ ัก ร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2563 นั้น ปรากฎว่า ไม่มีผู้ถอื หุ้น
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ดังนั้น บริษัทฯ ได้กาหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
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วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2563
วัตถุประสงค์ และเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17
สิงหาคม 2563 โดยได้จัดทารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2563 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.successmore.com แล้ว
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้
อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถื อหุ้ นรับรองรายงานการประชุมครั้ งดังกล่าว โดยบริษัท ฯ
ได้ เ ผยแพร่ ร ายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ครั ้ ง ที ่ 2/2563 บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษ ั ท ฯ
อีกครั้งหนึ่งแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 1
กำรลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วำระที่ 2

รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท สำหรับผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /
รายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
ด าเนิ น งานของบริ ษั ท ประจ าปี 2563 ซึ ่ งบริ ษ ั ท ได้ สรุ ป ผลการด าเนิ นงานที่ ผ่ านมาและการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์
(QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
กำรลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งก าหนดให้
บริษัทฯ ต้องจัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของ
บริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู้สอบบัญชี ของส านัก งาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด
("Deloitte") และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริษัท ในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
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ข้อมูลงบกำรเงินรวมเปรียบเทียบ (บำงส่วน) ของบริษัทฯ
(หน่วย : ล้ำนบำท)
รำยกำร
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
2563
2562
2563
2562
สินทรัพย์รวม
886.38
385.31
759.02 375.63
หนี้สินรวม
226.50
109.37
193.49
98.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น
659.88
275.94
565.53 277.40
รายได้จากการขายและการให้บริการ
990.53
1,054.67
957.31 1,022.24
รวมรายได้
1,029.80
1,100.76
1,018.96 1,099.60
รวมค่าใช้จ่าย
943.34
1,028.42
937.92 1,019.86
กาไรสาหรับปี
66.64
59.04
67.19
68.41
กาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
64.02
59.04
67.19
68.41
กาไรต่อหุ้น (บาท)
0.13
0.12
0.14
0.14
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี /รายงาน
ประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 2
กำรลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและจ่ำยเงินปันผล ประจำปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส ารอง
ต่างๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ฯ แต่จะต้องไม่มีขาดทุน
สะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่
กับความจาเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรโดยคานึงถึงปัจจัย
ต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสารองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ
การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไว้เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็น
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ฯ เงื่อนไขและข้อจากัดตามที่กาหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการ
จ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนิ นงานปกติ ของบริษ ัท ฯ และบริษัทย่อยอย่ า งมี
นัยสาคัญ
ทั้งนี้ ในปี 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการหลังภาษี บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิเป็น
จ านวนเงิน 67.19 ล้านบาท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.086 บาท รวมเป็นเงิน 43.80 ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.19 ของกาไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคล
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.016 บาท เป็นจานวน
เงิน 7.20 ล้านบาท (จานวน 450.00 ล้านหุ้น) และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.036 บาท เป็นจานวนเงิน 16.20 ล้านบาท (จานวน 450.00 ล้านหุ้น) รวมจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลแล้วจ านวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.052 บาท เป็นจ านวนเงิน 23.40 ล้านบาท
(จานวน 450.00 ล้านหุ้น)
ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.034 บาท เป็นจานวนเงิน 20.40 ล้านบาท (จานวน
600.00 ล้านหุ้น) โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ใน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7
พฤษภาคม 2564) โดยก าหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2564
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา
รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล
อัตรากาไรสุทธิต่อหุ้น
(บาท)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
(บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ (%)

ปี 2563
0.14
0.086
65.19

ปี 2562
0.14
0.143
94.06

ปี 2561
4.04
2.238
93.97

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 50 กาหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น เห็นควรจัดสรรทุนสารอง
ตามกฎหมายใน อัตราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี เป็นจ านวนเงิน 3,400,000 บาท และ
จัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกาไรสะสมของบริษัทฯ ต่อไป
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินปันผล ประจาปี 2563 สาหรับผลการดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่
31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.086 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว จานวน 2 ครั้ง
ในอัตราหุ้นละ 0.052 บาท ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.034 บาท และจัดสรร
ทุนสารองตามกฎหมาย เป็นจานวนเงิน 3,400,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกาไร
สะสมของบริษัทฯ ต่อไป
กำรลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
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วำระที่ 5

พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 19 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ง
อย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น สามส่วน
ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะให้ออกจาก
ตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ถือใดจะออก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการผู้ออกจาก
ตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่สองภายหลังบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด กรรมการ
ที่จับฉลากได้ซึ่งต้องออกจากตาแหน่งกรรมการของบริษัทตามกาหนดวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายณรงค์ฤทฺธิ์
ถาวรวิศิษฐพร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท /
กรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวกมลทิพย์ เกียรติชวนันต์
กรรมการบริษัท
อนึ่ง ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในระหว่างวันที่ 130 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ ประกอบคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทั้งมีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานท่ โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงปีที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตาม 68 ของพระราชบั ญญั ติ บริษ ั ทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้ อ ก าหนดของส านั กงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน
เดิม กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 ก าหนดว่า “ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมี
มติแต่งตั้ง”
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ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัท ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการ
บริษัท จานวน 2 ท่าน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่มีกรรมการคนใดที่เป็น
กรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการที่ มีส่วนได้เสีย
ได้พิจารณาคุณสมบัติ ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งเป็นรายบุคคลโดยผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการดังกล่าว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลักเณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตาม
วาระในคราวประชุมนี้ทั้ง 2 ท่านเดิม คือ นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร และ นางสาวกมลทิพย์
เกียรติชวนันต์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
สาหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดารงตาแหน่ง
เป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา
ข้อมูลการถือหุ้น ข้อมูลการดารงตาแหน่งหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการ
อื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
ในการนี้ นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร กรรมการอิสระรายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ดารง
ต าแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นาความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของ
บริษัท โดยดารงตาแหน่งกรรมการอิสระน้อยกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน ปัจจุบันดารงตาแหน่งกรรมการ
อิสระ 2 ปี รวมเสนอที่แต่งตั้งครั้งนี้เป็น 5 ปี
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไว้เข้มกว่า ข้อกาหนดของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน รายละเอียดเพื่อพิจารณา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
กำรลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วำระที่ 6

พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 32 สรุปใจความสาคัญว่า กรรมการมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บาเหน็จ และโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กาหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง
ซึ่งในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกาหนดจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง สาหรับปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่กรรมการเป็นจานวนเงิน ทั้งสิ้น 3,066,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทสรุปจานวนเงินที่จ่ายให้แก่
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กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี /รายงานประจ าปี 2563 (แบบ
56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 ในหัวข้อ 8.1.2
การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
ประเภทค่ำตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบี้ยประชุม
รวม
ผลประโยชน์อื่นใด

ปี 2563 (บำท)
2,436,000
630,000
3,066,000
-ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ส าหรับปี 2564 คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสาหรับการรบริษัทและกรรมการชุดย่อย
เป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2563 โดยกาหนดจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
เป็นรายครั้ง ทั้งนี้ ได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่
และความรับผิดชอบของจานวนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียด
การจ่ายดังนี้
1. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แบ่งเป็น
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (กรรมการบริษัททุกคน)
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

ปี 2564
(บำท/เดือน)
35,000.28,000.-

ปี 2563
(บำท/เดือน)
35,000.28,000.-

1.2 ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
คณะกรรมกำร

ตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ห ารความ
เสี่ยง

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ปี 2564
ปี 2563
(บำท/ครั้ง) (บำท/ครั้ง)
15,000.15,000.12,000.12,000.12,500.12,500.10,000.10,000.12,500.12,500.10,000.10,000.12,500.(ยังมิได้
จัดตั้ง)
10,000.-

2. ค่ำตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือ
พนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เป็นอัตรา
เดียวกับปี 2563 ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2563 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิก ารที่
กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ
กำรลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
วำระที่ 7

พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบ
บัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 58 กาหนดว่า ผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่ง
ออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกก็ได้ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนได้กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชี
รายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสานัก
งานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้น
จากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี
ติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2563 คือ
รำยชื่อผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่
นายวัลลภ
วิไลวรวิทย์
6797
นายเกียรตินิยม
คุณติสุข
4800
นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา
6523
นายนันทวัฒน์
สารวญหันต์
7731
แห่งสานักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ("Deloitte")
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก
สานักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ("Deloitte") เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจาปี 2564 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 5 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 25602564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รำยชื่อผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับ จำนวนปีที่ลงลำยมือชื่อ
อนุญำตเลขที่
รับรองงบกำรเงิน
นายวัลลภ
วิไลวรวิทย์
6797
4 ปี (ปี 2560-2563)
นางสาวจันทิรา
จันทราชัยโชติ
6326
นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา
6523
นายนันทวัฒน์
สารวญหันต์
7731
โดยกาหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
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เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ
มีมาตรฐานการทางานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรั พ ย์
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัทฯ และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 ดังนี้
รำยละเอียด

ปี 2564 (นำเสนอ)
จำนวนเงิน (บำท)

ปี 2563
จำนวนเงิน (บำท)

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1, 2, 3 รวม
ค่าสอบบัญชีประจาปี
รวมทั้งสิ้น

1,050,000
2,600,000
3,650,000

1,050,000
2,600,000
3,650,000

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก
และเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
รายชื่อผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นายวัลลภ
วิไลวรวิทย์
6797
นางสาวจันทิรา
จันทราชัยโชติ
6326
นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา
6523
นายนันทวัฒน์
สารวญหันต์
7731
แห่งสานักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ("Deloitte") เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ในปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 เป็นจานวนเงิน 3,650,000 บาท
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ในนาม สานักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เพื่อให้
มั่นใจว่ากระบวนการจัดทางบการเงินจะสามารถดาเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัท
ย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในปี 2563 บริษัทไม่มีการ
จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของ
บริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 รวม 3 แห่ง จ านวน 1,175,000 บาท ค่าสอบบัญชีที่
เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี
และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บ ริการไม่
แล้วเสร็จ
อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสานักงานเดียวกัน
ก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทางบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกาหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชี จะมีการนัดประชุม
ร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกาหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ
เป็นการล่วงหน้า
กำรลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
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วำระที่ 8

พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะกระทาได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด
อนึ่ง บริษัทฯ ให้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ( Record
date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564
ส ำหรั บ ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ที ่ ป ระสงค์ จ ะเข้ ำ ประชุ ม ด้ ว ยตนเอง กรุ ณ าลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นลิ งค์
https://bit.ly/2OxJtH7 หรือสแกน QR Code ที่ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7 พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสาหรับ
การลงทะเบียน (ตามรายละเอียดที่ระบุตามสิ่ งที ่ส่ งมาด้ วยล าดั บที่ 7) เพื่อ ลงทะเบี ย นผ่ ำ นระบบ e-Service
Platform ได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษำยน 2564* เอกสารที่ลงทะเบียนดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน
เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน
(Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้ำสู่ระบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform) ในวัน
ประชุมได้ตั้งแต่เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7)
สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุ คคลใดบุคคลหนึ่ง
ตามประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 10) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสาหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วยล าดับที่ 7) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ ทางอีเมลที่ successmore.ir@gmail.com และทาง
ไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โดยเอกสารมอบฉันทะและสาเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภำยในวันทำกำรของ
วันที่ 26 เมษำยน 2564
เอกสารดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้รับมอบฉันทะ
จะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้ำสู่
ระบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform) ในวันประชุม ได้ตั้งแต่เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7)
*กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ 29 เมษายน 2564
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุมในวันประชุม
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกมอบฉันทะให้ นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร หรือ ผศ. ดร.กัญญารัตน์
สานโอฬาร หรือ นายสหศักย์ ศรีสรรพางศ์ หรือ ดร.วิจิตร เตชะเกษม ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใด
ท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะก็ได้ โดยกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุม และหนังสือ มอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 10) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสาหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดระบุตามส่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7)
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และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ ทางอีเมล (E-mail) และทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ และภายในระยะเวลาที่ระบุ
ข้างต้น โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกาหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้
ข้อมูลกรรมการอิสระแต่ละท่านปรากฎตามที่สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 นี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูรายงานประจาปี 2563 ได้ โดยสแกน
คิวอาร์โค้ดจากแบบแจ้งการประชุม
ทั ้ งนี ้ คณะกรรมการบริ ษ ั ท เปิ ด โอกาสให้ ผ ู ้ ถ ื อ หุ ้ น ส่ งค าถามที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ วาระการประชุ ม ผู ้ ถ ื อ หุ้ น
ถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคาถามมายังบริษัทได้ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้ถือหุ้น
(ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail) ที่สามารถติดต่อได้
2. ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคาถาม :
• E-mail : info.ir@successmore.com
• ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง คุณธาริกา ฐานณกรวัชร์ (เลขานุการบริษัท)
3. ช่วงเวลาการรับคาถาม : ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน ถึงวันที่ 26 เมษายน 2564
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคาถาม และส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาตามลาดับ
การตอบคาถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคาถามที่
ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จาก www.successmore.com ซึ่งมีให้เลือก
3 แบบ
- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็
ได้
- สาหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใด
เท่านั้น
บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะได้รับความร่วมมือจากผู้ถื อหุ้น
ทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา
ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร)
ประธานกรรมการบริษัท
โดยคาสั่งคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จากัด (มหาชน)
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