
 

หนา 1 จาก 11 
  

       วันท่ี 17  มีนาคม 2565 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 ผานสือ่อิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

สิ่งที่สงมาดวย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565  

1. รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) พรอมงบการเงินสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code)  

2. รายชื่อและประวัติกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง 

3. ประวัติและประสบการณทํางานของผูสอบบัญช ี

เอกสารประกอบการเขาประชุม 

4. ขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน 
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
6. รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน 
7. ขอปฏิบัติสําหรับการเขาประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) และการมอบฉันทะ 
8. แบบฟอรมการลงทะเบียนสําหรับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 
9. คําแนะนําการใชรหัสคิวอาร (QR Code) สําหรับดาวนโหลดรายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One 

Report) 
10. แบบฟอรมคําขอรับรายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเลม 
11. คําบอกกลาวการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. 2562 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนักและหวงใยตอสุขภาพ และความปลอดภัยของผูถือหุน รวมถึงผูที่มีสวนรวมในการจัด

ประชุมเปนอยางยิ่ง ดังนั้น เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีมติให

เรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ตามพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

โดยถายทอดสัญญาณจากสํานักงานใหญของบริษัท เลขที่ 49/47 ถนนเจษฎาบดินทร ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2564  

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 113 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไขเพิม่เติม) 
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทตองจัดสงรายงานประจําปพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถอืหุนประจาํปใหกับผูถือหุน โดยบริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานและ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบป 2564 ไวในรายงานประจําป 2564  
(แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 1  



 

หนา 2 จาก 11 
  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําป 2564 

การลงมต ิ  วาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการลงมติ 

 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ขอเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัท สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2564 ซึ่งผูสอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส 

จํากัด ไดตรวจสอบและรับรองแลว และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววา 

ถูกตอง ครบถวนเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทแลว เพื่อนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญ

ประจําป ตามมาตรา 112 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอบังคับของบริษัท ขอ 45  

 งบการเงินของบริษัท สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 ปรากฏอยูในหัวขอ        

“งบการเงิน” และ “รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต” หนา 146 ของรายงานประจําป 2564 

(แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 1 โดยสรุปสาระสําคัญของ

งบการเงินของบริษัทไดดังนี ้

 สรุปสาระสําคัญงบการเงินของบริษัท สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

หนวย: ลานบาท 

รายการ 
ณ 31 ธันวาคม 

2563 
ณ 31 ธันวาคม 

2564 
เปลี่ยนแปลง 
รอยละ+ / (-) 

รวมสินทรัพย 8,778 9,530 8.56 

รวมหนี้สิน 4,270 4,623 8.28 

รวมสวนของผูถือหุน 4,508 4,907 8.84 

รายไดรวม 1,614 1,848 14.49 

กําไรสุทธ ิ 562 607 8.11 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 0.35 0.29 (17.67) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท
และผานการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว 
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การลงมต ิ  วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2564  

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอบังคับของบริษัท ขอ 54 กําหนดวา บริษัท

ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวา

รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และหลังหักสํารองตามกฎหมายของแตละป 

โดยอัตราการจายเงินปนผลดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไว ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับผลการ

ดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง ความจําเปนในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุน

เพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและขอจํากัดตามที่กําหนดไวในสัญญากูยืมเงิน และปจจัยอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ ผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร โดย

การจายเงินปนผลดังกลาวจะไมเกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยูในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ

เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 ในป 2564 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน  607,541,547.02 บาท บริษัทเห็นสมควร

เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการ

ดําเนินงานป 2564 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 31,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติ

การจายเงินปนผลจากการดําเนินงานของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 จํานวน 243,136,000 บาท โดยชําระใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.116 บาท ตอหุน 

ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

 ขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการป 2563 ถึงป 2564 

รายละเอียดการจายเงินปนผล 
ป 2564 

(ปที่เสนอ) 

ป 2563 

สิ้นป ระหวางกาล 

1. กําไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาท) 607,541,547 561,907,507 - 

2. จํานวนหุน (หุน) 2,096,000,000 2,096,000,000 1,550,000,000 

3. เงินปนผลจายอัตราตอหุน (บาท) 0.116 0.108 0.484 

4. รวมจํานวนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท) 243,136,000 226,368,000 750,200,000 

5. สัดสวนการจายปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ 
(รอยละ) 

40.02 40.29 - 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ดังน้ี 

1. อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2564 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย 
จํานวน 31,000,000 บาท 

2. อนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2564 จํานวน 243,136,000 
บาท โดยชําระใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.116 บาท ตอหุน และกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มี
สิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2565 และกําหนดการจายเงิน
ปนผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 

การลงมต ิ วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอบังคับของบริษัท ขอ 22 ไดกําหนดใหในการ

ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) 

ของจํานวนกรรมการ ถาจํานวนกรรมการแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน

ใกลที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามมาตรานี้ อาจไดรับเลือกตั้งใหมได 

 ปจจุบัน คณะกรรมการบรษิัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 11 ทาน โดยในการประชุมสามัญผู

ถือหุนประจําป 2565 มีกรรมการทีจ่ะตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 4 ทาน ดังนี ้

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

1.  นางจินตนา บุญสาลี  กรรมการ / กรรมการบริหาร 

2.  นางโสภิดา สุกใส กรรมการ / กรรมการบริหาร 

3.  นายชวลิต ภานผา   กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4.  นางเรณู วิลาศรี กรรมการ / กรรมการบริหาร 

 บริษัทไดจัดใหมีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการทดแทนตําแหนงท่ีวางจากการพนตําแหนงตาม

วาระ โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับตําแหนงกรรมการ 

ระหวางวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 15 มกราคม 2565 โดยเผยแพรใหผูถือหุนรับทราบผาน

ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือ

หุนเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแตอยางใด 
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  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (ซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย) ไดพิจารณา

สรรหาคัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู ความสามารถ ความชํานาญของคณะกรรมการ และเปน

ผูมีประสบการณที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวของและเอื้อประโยชนตอการดําเนินงานของ

บริษัท และเห็นวากรรมการที่ออกจากตําแหนงนั้น เปนบุคคลที่มีความรู มีประสบการณและ

ประวัติการทํางานที่ดี มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนที่กวางไกลและไมมีความดางพรอยในดาน

คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอบริษัท สามารถอุทิศเวลาใหกับการกํากับดูแล

กิจการของบริษัทไดอยางเพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับขอกําหนดเรื่อง

คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงประกาศอื่นใดที่เกี่ยวของ จึงเห็นสมควรเสนอใหแตงตั้ง

กรรมการที่จะออกจากตําแหนงตามวาระตามรายชื่อขางตนกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง  

 ข้อมูลการถือหุนของกรรมการที่เสนอช่ือในครั้งนี ้

ลําดับ รายชื่อผูที่ไดรับการเสนอชื่อ 
เปนกรรมการ 

จํานวนหุน สิทธิในการออก
เสียง 

1. นางจินตนา บุญสาลี  502,400,000 502,400,000 

2. นางโสภดิา สุกใส 1,000,000 1,000,000 

3. นายชวลิต ภานผา   1,000,000 1,000,000 

4. นางเรณู วิลาศร ี 1,000,000 1,000,000 

 รายละเอียดประวัติโดยสังเขป วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางานของกรรมการทั้ง 4 ทาน 

ปรากฎตาม สิ่งที่สงมาดวย 2   

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย) ไดพิจารณาแลวและเห็นชอบตามที่ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอ โดยเห็นวา บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใน

ครั้งนี้ ทั้ง 4 ทาน ไดผานกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแลววา เปนผูมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ

ของบริษัท มีความรู มีประสบการณและประวัติการทํางานที่ดี มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนที่

กวางไกลและไมมีความดางพรอยในดานคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอบริษัท 

สามารถอุทิศเวลาใหกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทไดอยางเพียงพอ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

และสอดคลองกับองคประกอบและโครงสรางของกรรมการ และเปนผูมีคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. 

บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไข
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เพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมถึงประกาศอื่นใดที่เกี่ยวของ 

 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (ไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย) จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2565 พิจารณาแตงตั้งกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามรายชื่อ

ขางตน ท้ัง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคล

ที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการในครั้งนี้ ไดผานกระบวนการกลั่นกรองและ

พิจารณาอยางรอบคอบ และระมัดระวังโดยคณะกรรมการบริษัทแลว 

การลงมต ิ วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ประจําป 2565  

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอบังคับบริษัท ขอ 36 บําเหน็จกรรมการและ

คาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนกําหนด กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทน

กรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบ

แทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา โดยอาจกําหนด

คาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑเฉพาะและจะกําหนดเปน 

คราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นก็

ได นอกจากนั้น กรรมการบริษัทของบริษัทมีสิทธิไดรับคาเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตาง ๆ ตาม

ระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ คาตอบแทนขางตนจะไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดรับ

การแตงตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจางของบริษัทในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชน

ในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ทั้งนี้ การจายคาตอบแทนดังกลาวจะตองไมขัด

หรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการที่เปนอิสระตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย 

  ในการพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สําหรับป 2565 นี้ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณ 

COVID-19 จึงเห็นสมควรใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอตอที่ประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2565 โดยคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการประจําป 2565  

มีอัตราเทากับป 2564 ที่ผานมา และจายในรูปแบบของเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ 

รายละเอียดมีดังนี้  
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มายเหต:ุ อัตราคาตอบแทนดังกลาวเปนอัตราเดิมซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564  

คาตอบแทนที่มิใชตัวเงินและผลประโยชนตอบแทนอื่น -ไมมี- 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณา 
กลั่นกรองแลว จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 พิจารณาอนุมัติ 
คาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2565 ตามเหตุผลและรายละเอียดขางตนทุกประการ 

การลงมต ิ วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

 

 

คณะกรรมการ ป 2564 ป 2565 
(ปที่เสนอ) 

คณะกรรมการบริษัท 

     ประธานกรรมการ 

     กรรมการอิสระ 

     กรรมการ 

 

40,000 บาท 

30,000 บาท 

15,000 บาท 

 

40,000 บาท 

30,000 บาท 

15,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

     ประธานกรรมการตรวจสอบ 

     กรรมการตรวจสอบ  

 

30,000 บาท 

20,000 บาท 

 

30,000 บาท 

20,000 บาท 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

     กรรมการบริหารความเสีย่งจากกรรมการอิสระและ

กรรมการที่ไมใชผูบริหาร 

 

30,000 บาท 

20,000 บาท 

 

30,000 บาท 

20,000 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

    ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

    กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจากกรรมการ

อิสระ และกรรมการที่ไมใชผูบริหาร 

 

30,000 บาท 

20,000 บาท 

 

30,000 บาท 

20,000 บาท 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 

    ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 

    กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจากกรรมการ

อิสระ และกรรมการที่ไมใชผูบริหาร 

 

- 

- 

 

30,000 บาท 

20,000 บาท 

 

คาบําเหน็จกรรมการ : คณะกรรมการจัดสรรตามเหมาะสม 

ไมเกิน 

3,200,000 

บาท 

ไมเกิน 

3,200,000 

บาท 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2565 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอบังคับของบริษัท ขอ 62 และ ขอ 63 

กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีทุกป โดยที่ประชุมผูถือหุนอาจ

เลือกผูสอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเขารับตําแหนงอีกได และผูสอบบัญชีควรไดรับคาตอบแทน

เทาใด ใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนด 

 นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข 

และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่

ออกหลักทรัพย ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) กําหนดใหบริษัท

จัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี หากผูสอบบัญชีดังกลาวปฏิบัติหนาที่มาแลว 7 รอบปบัญชีไม

วาจะติดตอกันหรือไม โดยบริษัทจะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายนั้นเปนผูสอบบัญชีของบริษัทได เมื่อ

พนระยะเวลาอยางนอย 5 รอบปบัญชีติดตอกัน ท้ังน้ี การหมุนเวียนไมจําเปนตองเปลี่ยนบริษัท

ผูสอบบัญชีแหงใหม บริษัทสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสํานักงานตรวจสอบบัญชีน้ัน

แทนผูสอบบัญชีรายเดิมได 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผล

การปฏิบัติงานที่ผานมา ประสบการณและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู

ความเขาใจในธุรกิจของกลุมบริษัทเปนอยางดี จึงเห็นสมควรเสนอให บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส

คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท และเห็นสมควรใหแตงตั้งบุคคล

ตามรายชื่อตอไปนี้ จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชี

รับอนุญาตที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2565 มีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดง

ความเห็นตองบการเงินของบริษัทได 

รายชื่อผูสอบบัญช ี ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที ่

ประวัติการลงลายมือชื่อใน 

งบการเงิน 

1. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ 7352 - 

2. นายไพบูล ตันกูล 4298 - 

3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล 5339 - 

นายไพบูล ตันกูล เปนผูสอบบัญชีรายใหม ซึ่งพิจารณาเสนอใหอนุมัติเปนผูสอบบัญชีของบริษัท

ในปนี้ โดยสาเหตุจากการเปลี่ยนผูสอบบัญชีจาก นางสกุณา แยมสกุล เปน นายไพบูล ตันกูล 

เนื่องจาก นายไพบูล ตันกูล มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนําเสนอช่ือเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นสมควรเสนอใหกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญช ี

ประจําป 2565 เปนจํานวน 3,000,000 บาท และบริษัทยอย 350,000 บาท  โดยไมรวม

คาใชจายอื่น ๆ 

ตารางเปรียบเทียบคาสอบบัญชี 

คาสอบบัญช ี
รอบบัญชี 2565 (ปที่เสนอ) รอบบัญชี 2564 

คาสอบบัญช ี บริการอื่น คาสอบบัญช ี บริการอื่น 

1.บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 3,000,000 - 3,100,000 - 

2.บริษัท ศักดิ์สยาม เมกเกอร โดรน จํากัด (บริษัทยอย) 350,000 - - - 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาคุณสมบัติของผูสอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความ
เปนอิสระของผูสอบบัญชีและคาตอบแทนการสอบบัญชีแลว เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป 2565 พิจารณาอนุมัติใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท และใหแตงตั้ง (1) นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 7352 และ/หรือ (2) นายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298  
และ/หรือ (3) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5339 แหง บริษัท  
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2565 โดย
กําหนดคาตอบแทนผูสอบบญัชจีํานวน 3,000,000 บาทตอป โดยไมรวมคาใชจายอื่น 

อนึ่ง ผูสอบบัญชีของบริษัท และผูสอบบัญชีของบริษัทยอย สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน 

ไดแก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด โดยกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท

ยอย ประจําป 2565 จํานวน 350,000 บาท โดยไมรวมคาใชจายอื่น 

ทั้งนี้  บริษัทที่ เปนสํานักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่ เสนอขางตนนั้นไมมี

ความสัมพันธ และ/หรือ มีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือ  

ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 

รายละเอียดประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน ปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 3 

การลงมต ิ วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 

วาระท่ี 7 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 

 



 

หนา 10 จาก 11 
  

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา

รับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนาสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 ระหวางวันที่ 15 

พฤศจิกายน 2564 – 15 มกราคม 2565 โดยเผยแพรใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวอิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกําหนดดังกลาว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม

หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ แตอยางใด 

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผูถือหุนเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไวขางตน 

โดยบริษัทจะเปดระบบลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมตั้งแตเวลา 9.00 น.ของวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อเปนการรักษาสิทธิและ

ผลประโยชนของผูถือหุน หากผูถือหุนไมสะดวกเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม

และออกเสียงแทนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น สําหรับผูถือหุนตางชาติ ซึ่งแตงตั้งใหคัส

โตเดียน (Custodian) เปนผูรับฝากและดูแลหุน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะปรากฏตาม 

สิ่งที่สงมาดวย 5 หรืออาจพิจารณามอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขาประชุมและออกเสียงแทน ดังมีรายชื่อและ

รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 6 โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. กรรมการอิสระทานดังกลาวจะลงมติในแตละวาระ

ตามที่ผูถือหุนกําหนดในหนังสือมอบฉันทะ โดยสามารถดูขอปฏิบัติสําหรับการเขาประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส          

(E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่สงมาดวย 7 

ทานผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ

สงแบบฟอรมการลงทะเบียนสําหรับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) พรอมดวยเอกสารยืนยันตัวตน โดยมี

รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 8 และแบบแจงการประชุม (ที่มี QR Code) (สิ่งที่สงมาดวย 1) มายังบริษัท 

ผานชองทางดังนี ้   

สงทางอีเมล: 

(ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565) 

secretary@saksiam.co.th หรือ cs@saksiam.co.th 

 

สงทางไปรษณีย: 

(ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565) 

 

นางทิพมาศ ลําเจริญ 

บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

เลขที่ 49/47 ถนนเจษฎาบดินทร ตําบลทาอิฐ  

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 53000 

สงทาง QR Code: 

(เปดใหลงทะเบยีน ตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 

2565 – 19 เมษายน 2565) 

 

 

  

 

นอกจากนี้  บริษัทไดจัดทํารายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร  

(QR Code) ซึ่งผูถือหุนสามารถดาวนโหลดไดจากแบบแจงการประชุม (ที่มี QR Code) (สิ่งที่สงมาดวย 1) โดยสามารถศึกษา 
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คําแนะนําการใชรหัสคิวอาร (QR Code) สําหรับดาวนโหลดเอกสารไดจาก สิ่งที่สงมาดวย 9 อยางไรก็ดี หากผูถือหุนมีความ

ประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเลม สามารถสงแบบแสดงความจํานง ปรากฏ

ตาม สิ่งที่สงมาดวย 10 มาพรอมกับเอกสารขางตน และบริษัทจะดําเนินการจัดสงรายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One 

Report) ใหผูถือหุนตอไป 

เมื่อบริษัทไดตรวจสอบกับรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 ซึ่งเปนวันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิเขารวม

ประชุมสามัญ ประจําป 2565 (Record date) แลว บริษัทจะจัดสงช่ือผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) สําหรับ

การเขาใชโปรแกรมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ใหแกผูถือหุนผานทางอีเมลที่ได

แจงบริษัทไว 

อนึ่ง การจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ในครั้งนี้ จะ

ดําเนินการโดยบริษัท โอเจ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนผูใหบริการระบบควบคุมการประชุมที่ไดรับการรับรองจาก

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

หากผูถือหุนทานใดมีคําถามเกี่ยวกับการประชุมหรือตองการสอบถามขอมูลที่สําคัญของบริษัท ทานสามารถ

สงคําถามลวงหนากอนวันประชุมมายังบริษัทหรือผานอีเมล secretary@saksiam.co.th หรือ cs@saksiam.co.th 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

  

 

 

(นายสุพจน สิงหเสนห) 

ประธานกรรมการ 


