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วันที 29 มีนาคม 2565 
 
เรือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565  
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท พีซแอนดลี์ฟวิง จากัด (มหาชน) 
สิงทีส่งมาดว้ย  1.  สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครงัที 1/2564 

2.  รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พรอ้มงบการเงินประจาปี 2564 สินสุดวันที 31 ธันวาคม 
2564 ในรูปแบบคิวอาร ์(QR-Code) อยู่ในแบบแจ้งการประชุม หรือ URL 

         https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PEACE&date=220428 
3.  ข้อมูลของบุคคลทีไดร้ับการเสนอชือเป็นกรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ 
4. นิยามกรรมการอิสระ 
5.  ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2565 
6. แบบรายงานการเพิมทุน (F 53-4) 
7.  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
8.  หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
9. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุน้ทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
10.  รายละเอียดของกรรมการอิสระทีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
11.  แผนทีสถานทปีระชุม 
12. ประกาศเกียวกับการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 
 

คณะกรรมการบริษัท พีซแอนด์ลีฟวงิ จากัด (มหาชน) (บริษัท) ไดม้ีมติกาหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 
2565 ในวันที 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร  เพือ
พิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน ี

 
วาระท ี1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครังท ี1/2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2564 ของบริษัทได ้ถูกจัดขึนเมือวันที 2 มิถุนายน 2564 โดยมีสาเนารายงาน
การประชุมซงึไดบ้ันทึกถูกตอ้งตรงกับมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 
1/2564 ซึงประชุมเมือวันที 2 มิถุนายน 2564 ซึงคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไดมี้การบันทึกถูกตอ้งตรงตามมติของที
ประชุม โดยมีสาเนารายงานการประชุมปรากฎตามสิงทีส่งมาดว้ยลาดับที 1 

การลงมต ิ
วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท ี2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 ทีผ่านมา  

                                                                                                 หน่วย: ลา้นบาท 
สินทรัพยห์มุนเวียน 1,727 
สินทรัพยร์วม 1,757 
หนีสินหมุนเวียน 167 
หนีสินรวม 188 
รายได ้ 1,167 
กาไรสุทธิ 215 
กาไรต่อหุ้น (บาท) 0.64 

รายละเอียดผลการดาเนินงานของบริษัท 2564 ดังปรากฏในรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
(หัวข้อ การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ และหัวข้อ งบการเงิน) ซึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพรอ้มกับหนังสือ
เชิญประชุมในครงันีแลว้ (สิงทีส่งมาดว้ยลาดับที 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2564 โดย
มีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ยลาดับที 2 

การลงมต ิ
วาระแจ้งเพือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี 

วาระท ี3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสาหรับรอบปีบัญชี สินสุด ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 ซึงผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
เพอืให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึงกาหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทตอ้ง
จัดให้มีการจัดทางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชกีาไรขาดทุน ณ วันสินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และ
ตอ้งจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนันก่อนนาเสนอต่อทีประชุมผู ้ถือหุ้นในการประชุมสามญั
ประจาปี เพอืพิจารณาอนุมัตคิณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทางบการเงิน สาหรับรอบปีบัญชีสินสุด ณ วันที 31 
ธันวาคม 2564 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพือนาเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ตามทีมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนด (สิงที
ส่งมาดว้ยลาดับที 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจาปี 2565 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจาปี 2564 
สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีร ับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และปรากฏใน รายงานประจาปี 2564 ของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) (หัวข้อ  งบ
การเงิน) ซึงไดจ้ัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม ตามสงิทีส่งมาดว้ยลาดับที 2 
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การลงมต ิ  
วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท ี4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสุทธเิพอืเป็นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลในรูป
ของหุ้นปันผลและเงินสด สาหรับผลการดาเนินงานงวดปี 2564   

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกาไรเท่านนั 
โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีทีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 
กาหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึงไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี 
หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ ้ามี) จนกว่าทุนสารองนจีะมีจานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล สารองตามกฎหมายและสารองอืนๆ ในแต่ละปี ทังนี การจ่ายเงินปันผลจะขึนอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ 
กาไรจากการดาเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต และคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอานาจในการพิจารณา
ยกเว้นไม่ดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลียนแปลงนโยบายดังกล่าวไดเ้ป็นครงัคราว 

จากงบการเงินสาหรับรอบปีบัญชีสินสุด ณ ว ันที 31 ธันวาคม 2564 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแลว้ บริษัท
มีกาไรสะสมจากผลการดาเนินงานเป็นจานวนรวมทงัสิน 1,220,371,987 บาท  และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัทมีกาไรสุทธิจานวน 215,085,203 บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจาปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิเพือเป็นทุนสารอง
ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสมและกาไรสุทธิ สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2564 ตาม
รายละเอียดดังน ี 

1. ให้จัดสรรกาไรสุทธิเพอืเป็นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 10,755,000 บาท สาหรับผลประกอบการปี 2564 
คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 5 ของกาไรสุทธิในงวดดังกล่าว รวมเป็นเงินทุนสารองสะสม จานวน 33,805,199 บาท คิด
เป็นอัตรารอ้ยละ 8.05 ของทุนจดทะเบียน 

2. ให้จ่ายปันผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2564 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผลและ
เงินสด ดังนี 

1) หุ้นปันผล เป็นจานวนไม่เกิน 84,000,000 หุ ้น มูลค่าทตีราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้น
เดิมต่อ 1 หุ ้นปันผล (เศษของหุ้นให้ปัดทิง) รวมมูลค่าทังสินไม่เกิน 84,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการ
จ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น  

ทังนี กรณีทผูี้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นทีไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ บริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่าย
หุ ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท   

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจานวนเงินไม่เกิน 84,000,000 บาท โดยเงินปัน
ผลส่วนหนงึในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จะนาไปชาระภาษีหัก ณ ทีจ่ายสาหรับการจ่ายเงินปันผล ตามอัตราที
กฎหมายกาหนด  
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รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทงัสนิจานวน 168,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงิน 
ปันผลทีจ่ายเทียบกับกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับรอ้ยละ 78.11 ซึงสอดคล้องกับนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทกาหนดให้วันที 16 มีนาคม 2565 เป็นวันกาหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิไดร้บั
ปันผล (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที 19 พฤษภาคม 2565 

ทังนี สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากทปีระชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจาปี 2565  

ขอ้มูลการเปรียบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปันผลสาหรับผลประกอบการปี 2563 และปี 2564 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 
(ปีทเีสนอ) ปี 2563 

1.   กาไรสุทธิจากผลการดาเนินงาน 215,085,203 บาท 133,714,351 บาท 
2.   จานวนหุ้น 420,000,000 หุ ้น 336,000,000 หุ ้น 
3.   เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น  

• เงินปันผลประจาปี  
• หุ ้นปันผล 

  
0.20 0.12 
0.20 - 

4. รวมจานวนเงินปันผลจ่ายทงัสิน 168,000,000 บาท 40,320,000 บาท 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับ

กาไรสุทธิตามงบการเงินรวม 78.11 30.15 

        การลงมต ิ
วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท ี5 พิจารณาอนุมัติการเพิมทนุจดทะเบียนบริษทั และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธขิอ้ 4 ของบริษทัฯ เพอืให้
สอดคลอ้งกับการเพิมทนุจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 สืบเนืองจากบริษัทจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ ้นปันผล บริษัทจาเป็นต้องเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจานวน 

84,000,000 หุ้น ซงึคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิมทุนในครงันีมีความเหมาะสมเพือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของ
บริษัท และไม่มีผลกระทบใดๆ กับบริษัท โดยรายละเอียดการเพิมทุนเป็นไปตามแบบรายงานการเพิมทุน ซงึไดจ้ัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมในครังนีแลว้ (สิงทีส่งมาดว้ยลาดับที 6) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท
จานวน 84,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 420,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 504,000,000 บาท 
โดยออกหุ้นสามัญจานวนไม่เกิน 84,000,000 หุ ้น มูลค่าทตีราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพอืรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และ
การแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4. เพือให้สอดคลอ้งกับการเพิมทุนจดทะเบียน ดังนี  
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“ ข ้อ 4 ทุนจดทะเบียน   504,000,000  บาท  (ห้ารอ้ยสีลา้นบาท) 

แบ่งออกเป็น   504,000,000  หุ้น (ห้ารอ้ยสีลา้นหุ ้น) 

มูลค่าหุ ้นละ    1.00  บาท  (หนึงบาท)   

  โดยแบ่งออกเป็น  

หุ้นสามัญ   504,000,000  หุ้น (ห้ารอ้ยสีลา้นหุ้น)  

  หุ้นบุริมสิทธิ   -          หุ้น (-หุ้น) ” 

การลงมต ิ
วาระนีตอ้งผ่านมติ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสขีองจานวนเสียงทงัหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท ี6 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุน้เพมิทนุ เพอืรองรับการจา่ยหุน้ปันผล 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 สืบเนอืงจากการเพิมทุนจดทะเบียนจานวน 84,000,000 หุ้น เพอืรองรับการจ่ายหุ ้นปันผล 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจานวน 
84,000,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพอืรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

การลงมต ิ
วาระนีตอ้งมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท ี7 พิจารณาอนุมัติการแตง่ตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทอีอกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กาหนดว่า ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครงั กรรมการคิดเป็นจานวนหนึงในสาม หรือจานวนใกลที้สุดกับส่วนหนึงในสาม 
จะตอ้งออกจากตาแหน่ง กรรมการทีจะออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให ้ใช้วิธีจับ
สลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตาแหน่งนานทีสุดเป็นผู ้ออกจากตาแหน่ง ซงึกรรมการทีจับฉลากได้
และตอ้งออกจากตาแหน่งในการประชุมสามัญผูถื้อหุ ้นประจาปี 2565 ในครงันี มีรายชอืดังต่อไปนี 

1. นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ ์    กรรมการ        
2.  นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน ์    กรรมการอิสระ 
3. นายประสพศกัดิ ศริโิสภณา    กรรมการ 
4.    นายสุทธิชัย พูนลาภทวี    กรรมการ 
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ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลันกรองก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพือ

พิจารณานาเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ ้นประจาปี 2565 พิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในดา้นต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่านซงึต ้องออก
จากตาแหน่งตามวาระ เป็นผู้ทีมีความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงาน
ในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาทีผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทงั  4 ท่าน ไม่เป็นผู้ทีมีคุณสมบัติ
ต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดทีมีส่วนแข่งขันกับการดาเนินงานของบริษัท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทงั 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตัง
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ซึงรายละเอียดประวัติของกรรมการทงั 4 ท่าน ปรากฏตามสงิทีส่งมาด้วย
ลาดับที 3 ทังนี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาแลว้ว่าบุคคลทีเสนอชือให้เป็นกรรมการอิสระ 
จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกยีวข้อง รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏ
ตามสิงทีส่งมาด้วยลาดับที 4 และรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ รายงานผลการ
ดาเนินงานสาคัญดา้นการกากับดูแลกิจการ (สิงทีส่งมาดว้ยลาดับที 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลันกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง มีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจาปี 2565 พิจารณา
และอนุมัติเลือกตงักรรมการทีต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทัง 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึง  

1. นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ ์    กรรมการ        
2.  นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน ์    กรรมการอิสระ 
3. นายประสพศกัดิ ศริโิสภณา    กรรมการ 
4.    นายสุทธิชัย พูนลาภทวี    กรรมการ 

การลงมติ 
วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท ี8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กาหนดให้กรรมการมี
สิทธิได้ร ับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบียประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอนื ตามข้อบังคับ หรือตามทีทีประชุมผู ้ถือหุ ้นจะพิจารณา ซึงอาจกาหนดเป็นจานวนแน่นอน หรือวางเป็น
หลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได ้และนอกจากนนั
ให้ไดรั้บเบยีเลียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท  
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ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  ไดด้าเนินการสารวจค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2565 โดย
พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าทขีองคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับ
บริษัทอืนทีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจทีใกล้เคียงกัน รวมทังผลสารวจค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการทีบริษัทกาหนดนนั
อยู่ในอัตราใกลเ้คียงกับค่าเฉลียโดยรวมของตลาด  

ความเห็นของคณะกรรมการ  
เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจาปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565 เป็นจานวนรวมกันทังสินไม่เกิน 1,800,000  บาท โดยให้จ่ายในรูปของ
เบียประชุม โดยรายละเอียดดังน ี

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 และปี 2564 

 
คณะกรรมการชุดต่างๆ 

 
 

ตาแหน่ง 

เบียประชุม 
(บาท/คน/ครัง) 

ปี 2565 
(ปีทเีสนอ) ปี 2564 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
ประธาน 20,000 

 
20,000 

 
กรรมการ 10,000  10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 15,000 

 
15,000 

 
กรรมการ 10,000  10,000  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน 

ประธาน 15,000 15,000 
กรรมการ 10,000 10,000 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธาน 15,000 15,000 
กรรมการ 10,000 10,000 

 ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์
อืนใดนอกจากเงินเบียประชุมตามรายละเอียดทีกาหนดข้างต ้น ส่วนรายละเอียดขอบเขตอานาจหน้าทีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจาปี 2564 (แบบ 
56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อโครงสร ้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเ กียวกับ  คณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย ผู ้บริหาร พนักงาน และอืนๆ   (สงิทีส่งมาดว้ยลาดับที 2) 

การลงมติ 
วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซงึมาประชุม 
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วาระท ี9 พิจารณาอนุมัติการแตง่ตังผู้สอบบัญชแีละกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ีประจาปี 2565 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 กาหนดว่า ให้ที
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีแต่งตงัผู ้สอบบัญช ี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตงั
ผู้สอบบัญชีจะแต่งตังผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได ้

นอกจากนี ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนได้กาหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หาก
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าทีมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จาเป็นต้อง
เปลยีนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตงัผู้สอบบัญชีรายอืน ๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนัแทน
ผู้สอบบัญชีรายเดิมได ้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตงัผู้สอบบัญชีรายทีพ้นจากการปฏิบัติหน้าทีจากการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชไีดเ้มอืพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชติีดต่อกัน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได ้พิจารณาคุณสมบัติของผู ้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตัง นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที 7356 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอืออนันต์กุล ผู ้สอบบัญชีร ับอนุญาตทะเบียนเลขท ี3844 หรือ  
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 5813 บริษัท สานักงานอีวาย จากัด เป็นผู ้สอบ
บัญชีของบริษัทสาหรับปี 2565 และเสนอให้กาหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 เป็นจานวนเงินไม่เกิน 
1,640,000 บาท ต่อปี 

 ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 

ค่าสอบบัญช ี รอบปีบัญชี 2565 
(ปีทเีสนอ) รอบปีบัญชี 2564 

ค่าสอบบัญชี 1,640,000 1,790,000 
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง คุณวิไล 
สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 7356 หรือ คุณศิราภรณ์ เอืออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีร ับอนุญาต
ทะเบียนเลขที 3844 หรือ คุณฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 5813 แห่งบริษัท 
สานักงานอีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2565  โดยให้คนใดคนหนึงเป็นผู้ทาการ ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีทผีู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าทไีด้
ให ้บริษัท สานักงานอีวาย จากัด จัดหาผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตอืนของ บริษัท สานักงานอีวาย จากัด ทาหน้าทแีทน 
ทังนี ผู้สอบบัญชีทเีสนอชอืแต่งตงัให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได ้ให้บริการอืน ๆ  แก่บริษัท
และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด ทังนี ผู้สอบบัญชีทีเสนอชอืแต่งตงัให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปีนี เป็นการปฏิบัติหน้าทีของผู้สอบบญัชี
ปีที 5 และกาหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจาปี 2565 เป็นเงินจานวนไม่เกิน 1,640,000 บาท โดยไม่
รวมค่าใช้จ่ายอืน ๆ อนึง บริษัทไม่มีบริษัทย่อยแต่อย่างใด 
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การลงมติ  

วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท ี10   พิจารณาเรืองอนื ๆ (ถา้มี) 

จึงเรียนมาเพือขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าว ผู ้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ทีจะ
แต่งตังบุคคลอืนมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครังนี โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึง และยืนต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมดว้ย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึงแต่งตัง
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือ  
แบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึง 

ในกรณีทีผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท ตามรายละเอียดซึงแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู ้ถือหุ้น
ได ้

อนึง บริษัทได้กาหนดให้วันที 16 มีนาคม 2565 เป็นวันกาหนดรายชือผู้ถือหุ ้นทีจะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 

 

                            ขอแสดงความนับถือ 
       บริษัท พีซแอนดลี์ฟวิง จากัด (มหาชน) 

                 

 

                  นายสุเมธ เตชะไกรศร ี
                    ประธานกรรมการ 

 
 

  


