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 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 
 

ท่ี  ซบน.004/2565 
                                                                                                                         18  มีนาคม  2565  
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2565 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 
 2. รายงานประจาํปีพร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกาํไรขาดทุนประจาํปี 2564 

รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR 
Code) และรายงานสรุป ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัประจาํปี 2564  

3. ประวติับุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบ
กาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เพ่ิมอีกหน่ึงท่าน 

4. นิยาม “กรรมการอิสระ” 
5. ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ เสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
6. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
7. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และ

ระเบียบปฏิบติัในการประชุม 
8. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2565 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และแนวทางปฏิบติัสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
10. ขั้นตอนการใชร้หสัคิวอาร์ (QR Code) สาํหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report 

ประจาํปี 2564 
11. ขอ้มูล PDPA 
12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกาํหนดรายการต่างๆท่ีจะมอบฉันทะอย่างละเอียด

ชดัเจน)สําหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) และหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(เฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างประเทศท่ีแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็น
ผู ้รับฝากและดูแลหุ้น ) ผู ้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ท่ี 
www.sabina.co.th 

13. หนงัสือเชิญประชุมจาก TSD ท่ีมี Barcode (ตอ้งนาํมาในวนัประชุมผูถื้อหุน้) 
  

   ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2565   ใน 
วนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. ณ. สาํนกังานสาขาของบริษทั ชั้น 7 หอ้ง 702  
เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพมหานคร  10700 เพ่ือ
พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
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วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564  ไดมี้

การจดัทาํรายงานการประชุมภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ซ่ึงไดส่้งให้ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด พร้อมทั้ง
เผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.sabina.co.th) แลว้ 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบริษทั เห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  คร้ัง
ท่ี 1/2564 มีการบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้ง สมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดงักล่าว ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 
ใน เวบ็ไซตข์องบริษทั (www.sabina.co.th) พร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฉบบัน้ีและ 
เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตั้งแต่วนัท่ี  18 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1 
 

วาระท่ี 2    พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2564 ไดป้รากฏใน รายงาน
ประจาํปี 2564 ท่ีไดจ้ดัส่งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้แลว้นั้น ไดจ้ดัทาํข้ึนตาม
ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

   ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบ  โดยมี
รายละเอียดตามท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 2 

 
              ผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปี ส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัตามงบการเงินรวม ( Consolidated ) สาํหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  มีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
วาระท่ี 3   พจิารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี  

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564                         
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัฯ ได ้จดัทาํ
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปี ส้ินสุด ณ. วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564  ท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชี รับอนุญาตของสาํนกังาน 
เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และไดป้รากฏ
ในรายงานประจาํปี 2564  ซ่ึงไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้แลว้นั้น 
 
 

ผลการดําเนินงาน ปี 2563 ปี 2564 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 2,913.83 2,655.67 
กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 276.81 294.19 
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ซ่ึงสรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดงัน้ี 
 

           หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

สินทรัพยร์วม 2,703.31 1,002.66 
หน้ีสินรวม 874.09 173.65 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,829.22 829.01 
รายไดร้วม 2,655.67 842.21 
กาํไรสุทธิ 294.19 297.10 
กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.85 0.85 

  ความเห็นของคณะกรรมการ :     เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั  
โดยมีรายละเอียดตามท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 2 

 
วาระท่ี 4  พจิารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร  และเงินปันผล  ประจําปี พ.ศ. 2564 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นใน อตัราไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือจากหักภาษีและหักสํารองตามจาํนวนท่ีกฎหมายกาํหนด ปัจจุบนั 
บริษทัฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายเต็มจาํนวนตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชน จาํกดั และขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ท่ี 46   ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

   ในปี 2564 บริษทัมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษทั จาํนวน  297.10  ลา้นบาท และกาํไร
สุทธิ ตามงบการเงินรวม จาํนวน  294.19  ลา้นบาท   
ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการได้พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น เพ่ืออนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 โดยจ่ายเป็นเงินหุ้นละ  0.85  บาท  มีจาํนวน
หุ้น 347.50 ลา้นหุ้น  รวมเป็นเงิน 295.375 ลา้นบาท แต่เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้  เป็นเงินหุ้นละ 0.41 บาท มีจาํนวนหุ้น 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็น
เงินทั้งส้ิน 142.475 ลา้นบาท  และจะตอ้งจ่ายเงินปันผลเพ่ิมหุ้นละ 0.44 บาท จาํนวน 347.50 ลา้น
หุ้น รวมเป็นจาํนวนเงิน 152.90  ลา้นบาท  โดยจ่ายจากกาํไรสะสมประจาํปี 2564 ซ่ึงเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้น ในอตัราไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 40  ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือจากหัก
ภาษีและหักสาํรองตามจาํนวนท่ีกฎหมายกาํหนด  โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 
ในวนัท่ี  6  พฤษภาคม 2565 ซ่ึงจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี  19  พฤษภาคม 2565 
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สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
 

 
           รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล หน่วย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
บริษัท 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 
กาํไรสุทธิ ลา้นบาท 276.81 294.19 317.77 297.10 
จาํนวนหุน้  ลา้นหุน้ 347.50 347.50 347.50 347.50 
เงินปันผล บาท/หุน้ 0.80 0.85 0.80 0.85 
จาํนวนเงินปันผลรวมทั้งส้ิน ลา้นบาท 278.00 295.38 278.00 295.38 
สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสุทธิ % 100.43 100.40 87.48 99.42 

 
วาระท่ี 5 พจิารณาและอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีก

วาระหน่ึง  และแต่งต้ังกรรมการท่านใหม่เพิม่อกีหน่ึงท่าน 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล :    ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัและตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 

17 กาํหนดใหทุ้กปีกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
จาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บการ
เลือกตั้งใหม่ได ้ ซ่ึงปัจจุบนัมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน และกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม
วาระ จาํนวน 3 ท่าน คือ  

  1. นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท ์ ประธานเจา้หนา้บริหาร,กรรมการบริหาร 
     ความเส่ียง 
  2. นายยทุธนา อดิพฒัน์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  3. นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต ์ กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ  
 
  และขอเสนอแต่งตั้ง  นางสาวพิชชา  ธนาลงกรณ์  เป็นกรรมการบริษทั เพ่ิมจากเดิมอีกหน่ึงท่าน 

 โดยท่ีบริษทั ไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565
ตั้งแต่วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใด เสนอ เร่ือง
เพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 แต่ประการใด 

   บริษทัฯ ไดร้ะบุหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการไวใ้น แบบ 56-1 One Report ภายใตห้วัขอ้เร่ือง 
“โครงสร้างการกาํกบัดูแลกิจการ และขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย 
ผูบ้ริหาร พนกังานและอ่ืนๆ” 
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ความเห็นของคณะกรรมการ  :   กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัไดผ้่าน
กระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และไดพิ้จารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆแลว้ เห็นว่ากรรมการท่ีตอ้งออกจาก
วาระทั้งหมด มีคุณสมบติัครบถว้นตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชน จาํกดั และตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาด
หลักทรัพย์ และสํานักงาน  ก .ล .ต . กําหนด  เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ  มีความรู้  ความสามารถ  และ
ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใส ไม่
ด่างพร้อย สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษัทได้ และบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะ
สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ท่ีดาํรงตาํแหน่งเกิน 9 ปีต่อเน่ืองกันน้ันเป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยาม
กรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านท่ีบริษัทต้องการ และปฏิบัติ
หน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี   คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้น เพ่ืออนุมัติแต่งตั้ งกรรมการท่ีออกตามวาระ ทั้ ง 3 ท่านข้างต้นกลับเข้าดํารงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึงพร้อมทั้งแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เพ่ิมอีก 1 ท่าน ดงัมีรายนาม
ดงัต่อไปน้ี   

  1. นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท ์  ประธานเจา้หนา้บริหาร, กรรมการบริหาร 
      ความเส่ียง ต่ออีกวาระหน่ึง 
  2. นายยทุธนา อดิพฒัน์  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 
      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
      ต่ออีกวาระหน่ึง 
  3. นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต ์  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
      ต่ออีกวาระหน่ึง  

4. นางสาวพิชชา    ธนาลงกรณ์ เป็นกรรมการบริษทั แต่งตั้งเพ่ิมใหม่อีก 1 ท่าน 
 
โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 3  
 

ขอ้มูลของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 
จํานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการปี 2564 (คร้ัง) 

นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท ์ 2 7/7 

นายยทุธนา  อดิพฒัน์  15 7/7 

นางสาวเพญ็ศรี  สุธีรศานต ์ 3 6/7 

นางสาวพิชชา  ธนาลงกรณ์  - - 
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ขอ้มูลของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

ผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ประเภทกรรมการ จํานวนหุ้น 
คดิเป็น% ของ
หุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงท้ังหมด 

นางสาวดวงดาว  มหะนาวานนท ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

10,000 0.003 % 

นายยทุธนา  อดิพฒัน์  กรรการอิสระ,กรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
- - 

นางสาวเพญ็ศรี  สุธีรศานต ์ กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ 

- - 

นางสาวพิชชา  ธนาลงกรณ์  กรรมการบริษทั 10,501,000 3.02 % 

 
วาระท่ี 6  พจิารณาและอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จาํกดั และขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ ซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา และอนุมติั กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึง
เดิมท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติักาํหนดค่าตอบแทนพื้นฐานสาํหรับกรรมการทุกคนในอตัราเท่ากนั 
และค่าตอบแทนตามความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิมเติม ตลอดจนบาํเหน็จกรรมการ ดงัน้ี 

ตําแหน่ง   ค่าตอบแทน(บาท/เดือน) 
ประธานกรรมการ 30,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ   5,000 
ประธานกรรมการบริหาร   5,000 
กรรมการ 10,000 
กรรมการตรวจสอบ   5,000 
กรรมการบริหาร   5,000 

   
  บาํเหน็จกรรมการไม่เกินปีละ 4 ลา้นบาท โดยให้มีการจ่ายเป็นรายไตรมาสและให้กรรมการมี

อาํนาจจดัสรร  และกาํหนดส่วนแบ่งระหวา่งกนัเอง 
  ซ่ึงในปี 2564  บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทน  เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 300,000 

บาท   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ   1,680,000 บาท   บําเหน็จคณะกรรมการ   3,020,000 บาท  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร   300,000  บาท   โดยกรรมการไม่มีผลประโยชน์ อ่ืนใด
นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว  
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ความเห็นของคณะกรรมการ  :  การกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทั ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั โดยเปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั  
รวมถึงพิจารณาสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การขยายตวัทางธุรกิจ ผลการดาํเนินงาน อาํนาจ  หนา้ท่ี
และความรับผดิชอบ  เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทน ปี 2565 เท่ากนักบัปี 2564  เพ่ือเสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  เพ่ือพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ  ดงัน้ี 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 
1.ค่าตอบแทนกรรมการ 
   - ประธานกรรมการ 
   - กรรมการ 
   - บาํเหน็จกรรมการ 

 
30,000 บาท/คน/เดือน 
10,000 บาท/คน/เดือน 
ไม่เกินปีละ 4 ลา้นบาท โดยใหมี้
การจ่ายเป็นรายไตรมาสและให้
กรรมการมีอาํนาจจดัสรรและ
กาํหนดส่วนแบ่งระหว่างกนัเอง 

 
30,000 บาท/คน/เดือน 
10,000 บาท/คน/เดือน 
ไม่เกินปีละ 4 ลา้นบาท โดยใหมี้
การจ่ายเป็นรายไตรมาสและให้
กรรมการมีอาํนาจจดัสรรและ
กาํหนดส่วนแบ่งระหว่างกนัเอง 

2.ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
   - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   - กรรมการตรวจสอบ 

 
5,000 บาท/คน/เดือน 
5,000 บาท/คน/เดือน 

 
5,000 บาท/คน/เดือน 
5,000 บาท/คน/เดือน 

3.ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 
   - ประธานกรรมการบริหาร 
   - กรรมการบริหาร 

 
5,000 บาท/คน/เดือน 
5,000 บาท/คน/เดือน 

 
5,000 บาท/คน/เดือน 
5,000 บาท/คน/เดือน 

4.  ผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 
 
 
วาระท่ี 7 พจิารณาและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จาํกดั และแนวทางการ

ปฏิบติัของสาํนกังาน ก.ล.ต. และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณา และอนุมติั แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์  ขอ้7(7)  ระบุ
ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน  จดัใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี   หากผูส้อบ
บญัชีรายเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั
มาแลว้  หา้รอบบญัชีติดต่อกนั  โดยบริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสงักดัสาํนกังานสอบ
บญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้           
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                                         ซ่ึงปี 2564  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
1. นางณฐัสรัคร์     สโรชนนัทจี์น  ทะเบียนเลขท่ี 4563  
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2562-2564 เป็นระยะ 

เวลา 3 ปี) และ / หรือ 
2. นายชยัยทุธ   องัศุวิทยา    ทะเบียนเลขท่ี 3885  
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในปี 2560-2561 เป็นระยะ   

เวลา 2 ปี)   และ / หรือ 
3. นางสาวดรณี   สมกาํเนิด  ทะเบียนเลขท่ี 5007   
(ไม่เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา) 

และ / หรือ 
4. นางสาวจารุณี   น่วมแม่  ทะเบียนเลขท่ี 5596 

(ไม่เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา)
และ / หรือ 

5.   นายศิรเมศร์     อคัรโชติกลุนนัท ์ ทะเบียนเลขท่ี  11821  
(ไม่เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา)

และ / หรือ 
6. นางสาวเยาวลกัษณ์ สมประเสริฐ ทะเบียนเลขท่ี  11902 
(เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.) 

(ไม่เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา) 
เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต แห่งสาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท    

โดยในปี 2564  กาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั ทั้งส้ิน 910,000 บาท 
คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ห็นชอบและพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี  จากผลงานและ

ความต่อเน่ืองของงานสอบบญัชี  รวมถึงการจดัทาํรายงานการประสานงานต่างๆและค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชี  ซ่ึงท่ีผา่นมาผูส้อบบญัชีแห่งสาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท  มีผลงานอยูใ่นระดบัท่ี
น่าพอใจ 

  ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เสนอขออนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  
1. นางณฐัสรัคร์   สโรชนนัทจี์น  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563   และ/หรือ 
2. นายชยัยทุธ      องัศุวิทยา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3885   และ/หรือ 
3. นางสาวดรณี   สมกาํเนิด  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  5007   และ/หรือ 
4. นางสาวจารุณี  น่วมแม่  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  5596   และ/หรือ  
5. นายศิรเมศร์     อคัรโชติกลุนนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11821  
 เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งสาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
ประจาํปี 2565 อีกวาระหน่ึง  
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   เน่ืองจาก ผูส้อบบญัชีจากสาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม มี
มาตรฐานการทาํงานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสมและผูส้อบ
บญัชีมีความเป็นอิสระและไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้
รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของ
บริษทัและรับทราบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

 
ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

                             หน่วย :  บาท 
ค่าสอบบัญชี ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 910,000 910,000 
บริษทัยอ่ย 1 บริษทั 640,000 640,000 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่าโทรสาร ฯลฯ เบิกตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง เบิกตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง 
 
วาระท่ี 8  พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

กาํหนดการต่างๆ เกีย่วกบัการประชุม วนัท่ี 
กาํหนดรายช่ือ ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 7 มีนาคม 2565 
ประชุมผูถื้อหุน้ 21 เมษายน 2565 
   

 จึงขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมใน วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยจะเปิดให้ผู ้
ถือหุน้ลงทะเบียน  ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 14.00 น. 
 
 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท
สนับสนุนให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
และท่านผู้ถือหุ้นยงัสามารถรับชมการประชุมย้อนหลงัได้ท่ีเวบ็ไซต์  www.sabina.co.th อีกด้วย 
 
 อน่ึงท่านผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีความประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืน มาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
แทนตนในการประชุมคร้ังน้ี  โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะซ่ึงไดแ้นบ
มาพร้อมกันน้ี   หรือตามแบบพิมพ์ท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด ซ่ึงสามารถ Download ได้ จาก  
เวบ็ไซต ์www.sabina.co.th ซ่ึงมีใหเ้ลือก 3 แบบ  
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 ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ 
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะไดท้ั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.  
แบบหน่ึงแบบใดก็ได ้สําหรับผูถื้อหุ้นนอกจากนั้นจะใชห้นงัสือมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือ  
แบบ ข. แบบหน่ึงแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระและ 
เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีบริษทัฯ เสนอช่ือให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น สามารถดูขอ้มูลได ้
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 5 
 

  บริษทัฯ ขอความร่วมมือ โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะ โดยจดัส่งมายงั  
  น.ส. วาจา  มุขโต   (เลขานุการบริษทั) 
      บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 
                   เลขท่ี 12 ถนน อรุณอมรินทร์  แขวงอรุณอมรินทร์   เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 
 

 โดยขอความกรุณาโปรดนาํส่งเอกสารดงักล่าวมายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี  19  เมษายน  2565 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการล่วงหนา้ และ บริษทัจะดาํเนินการ 
ลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode ดงันั้นเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผูถื้อหุน้และผูรั้บ 
มอบฉนัทะท่ีจะไปร่วมประชุมโปรดนาํหนงัสือเชิญประชุมจาก TSD ท่ีมี Barcode มาในวนัประชุม
ดว้ย  จกัขอบพระคุณยิง่ 
 
 
 

             ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
          (นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์) 
               ประธานกรรมการ 


