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รำยงำนประชุมสำมัญผู้ถอืหุน้ประจ ำปี 2565 

ของ 

บริษัท พรีพัฒน ์เทคโนโลย ีจ ำกัด (มหำชน) 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
โดยการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ซึ่งจัดประชุมเมื่อวนัจันทรท่ี์ 25 เมษายน 2565 
เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุใหญ่ ของบริษัทฯ ชัน้ 7 เลขท่ี 406 ถนนรชัดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

กรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุม 

1. นายบวร วงศส์ินอดุม ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  

2. นายสืบพงศ ์เกตนุตุิ รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร 

3. นายสมเกียรติ จิตรวฒิุโชติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นางจิตรวฒันา จารุวฒันชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

5.   นายปราโมทย ์สิงหนุ   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

6. นายสาธิต  อนนัตสมบรูณ ์  กรรมการอิสระ 

7. นายสืบพงศ ์อติชาตการ  กรรมการ 

8. นายโสภณ สิกขโกศล กรรมการ 

9. นางสาวชลนที ถวิลเติมทรพัย ์ กรรมการ 

10. นายอรรนพ จลุพนัธ ์   กรรมการ / กรรมการบริหาร  /  

                                                           ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิการสว่นโรงงาน 

11. นายวีระพงค ์ลือสกลุ                           กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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คณะผู้บริหำรของบริษัท พรีพัฒน ์เทคโนโลย ีจ ำกัด (มหำชน) 

1. นางสาวประภสัสร จ าปาทอง ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

2. นางสาวเปรมยาภา ชตุิพรองักรู ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 

3. นางสาวอภิสรา เกตนุตุิ HPBP Manager  

4. นางสาวนจุรินทร ์สมทุรเวช เลขานกุารบริษัท และเลขานกุารในท่ีประชมุ 

ผู้สอบบัญช ีจำกบริษัท ส ำนักงำน อวีำย จ ำกัด 

1. นางชลรส สนัติอศัวราภรณ ์ ผูส้อบบญัชี 

2. นางสาวสชุา บรุาภรณพ์งศ ์ ผูส้อบบญัชี 

ทีป่รึกษำทำงกำรเงนิ จำกบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท ์จ ำกัด 

1. นายสพุล คา้พลอยดี ท่ีปรกึษาทางการเงิน 

2. นายมฒิุชยั อรุณเรืองอรา่ม ท่ีปรกึษาทางการเงิน 

3. นายณฐัคม หลอ่วฒันพงษา ท่ีปรกึษาทางการเงิน 

4. นางสาวภรณภ์ชันิจ ธนาวฒิุ  ท่ีปรกึษาทางการเงิน 

ทีป่รึกษำกฎหมำย จำกบริษัท เอม็เอสซี อนิเตอรเ์นช่ันแนล ลอว ์ออฟฟิศ จ ำกัด  

1. นางสวิตา สวุรรณสวสัดิ ์ ท่ีปรกึษากฎหมาย 

2. นายถิรายสุ ์ทรงเดชะ ท่ีปรกึษากฎหมาย 

3. นายศิริกร ภาคการ ท่ีปรกึษากฎหมาย 

4. นางสาวธนัยพร พานิชสมยั ท่ีปรกึษากฎหมาย 

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน  170,000,000 บาท  
ทนุช าระแลว้ 170,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 340,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
โดยมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 13 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้142,221,879 หุน้ และโดยการมอบฉันทะ
จ านวน 15 ราย นับจ านวนหุน้ได ้24,366,309 หุน้ รวมผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมจ านวนทัง้สิน้  
28 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้166,588,188 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 48.9965 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบริษัทฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดว่าในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้ และ
ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25) คน หรือไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้
ทัง้หมดรวมกนั และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะ
ครบองคป์ระชมุ 
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ก่อนเร่ิมกำรประชุม 

นางสาวฐิตารีย ์วงศส์วา่งพานิช  ผูด้  าเนินการประชมุ (“ผู้ด ำเนินกำรประชุม”) กลา่วตอ้นรบัท่านผูถื้อ
หุน้ และผูเ้ขา้รว่มประชมุ และขอเรียนเชิญนำยบวร วงศส์ินอุดม ประธำนกรรมกำรบริษัท  ท าหนา้ท่ีเป็น
ประธานในท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี 2565   (“ประธำนฯ”)  

ประธานฯ กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ   และกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2565  และไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม ท าหนา้ท่ีด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามท่ี
ก าหนดในหนงัสือนดัประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่าสืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา–19 
(“COVID-19”) บริษัทฯ ตระหนัก และห่วงใยสุขอนามัยต่อความเสี่ยงของทุกท่านของการแพร่ระบาดในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นี ้บริษัทฯ จึงด าเนินการจัดการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี  2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
(E-AGM) โดยมีผูใ้หบ้ริการ คือ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ซึง่เป็นผูท้  าหนา้ท่ีลงทะเบียนและนบัคะแนน
ในวนันี ้นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการก าหนดแนวทางปฏิบตัิในการประชุมและมาตรการป้องกนัและลดโอกาสเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส  าหรบัคณะกรรมการบริษัท ผูเ้ขา้ร่วมประชุม และผูป้ระสานงานการจัดการ
ประชมุดว้ยเช่นกนั  

ก่อนท่ีจะเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมผูด้  าเนินการประชุมไดเ้รียนชีแ้จงใหท้่านผูถื้อหุน้รับทราบถึง
ขัน้ตอนการประชมุ วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์รวมถงึวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ดงันี ้

วิธีกำรลงคะแนนเสียงผ่ำนระบบอเิล็กทรอนิกส ์

1. เน่ืองจากการประชุมในครัง้นีเ้ป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จึงไม่มีการพิมพบ์ตัรลงคะแนน
ใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

2. ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหนา้ต่าง E-Voting เพ่ือท าการลงคะแนนในแตล่ะ
วาระภายในเวลาท่ีก าหนด เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ระบบจะสอบถามอีกครัง้วา่ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ 
ใหก้ดตกลงเพ่ือเป็นการยืนยนัการลงคะแนน  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถท าไดด้ว้ยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง้  
หากวาระไดถู้กปิดโหวตไปแลว้ ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนไดส้  าหรบัผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุผ่านอปุกรณม์ือถือ หรือแท็บเลต็ ขอใหท้่านสลบัจากโปรแกรม Zoom กลบัไปยงัโปรแกรม Chrome เพ่ือท า
การลงคะแนนท่ีเมน ูE-Voting 

3. เม่ือท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท้่านกลบัมายงัหนา้ตา่ง E – meeting (โปรแกรม zoom) 
เพ่ือรบัชมภาพและเสียงของการประชมุตอ่ไป 

4. ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ท่ีลงคะแนนผ่าน  E-Voting และผู้ท่ี
ลงคะแนนลว่งหนา้ผ่านเอกสารมอบฉนัทะ 
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วิธีกำรสอบถำมหรือแสดงควำมคดิเหน็ผ่ำนระบบอเิล็กทรอนิกส ์

ผูถื้อหุน้สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส ์ได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

1. โดยการพิมพค์ าถามผ่านช่องทางเมน ูChat ของระบบการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

2. โดยการสนทนา ดว้ยระบบเสียงของการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

และผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงระเบียบการประชุม หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียด
แตล่ะวาระ ใหท่ี้ประชมุรบัทราบ โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้

1. ส าหรบัการลงมติในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนไดต้าม
จ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ หรือตามจ านวนหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง โดยในการลงมติ
จะไม่สามารถแบ่งคะแนนได ้ยกเวน้เป็นผูร้บัมอบฉันทะท่ีซึ่งให ้Custodian ท าหนา้ท่ีดูแลหลกัทรพัยใ์หก้ับนัก
ลงทุนต่างชาติ และไดท้ าหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ส  าหรบัผูท่ี้ไดร้บัมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งผูม้อบฉันทะไดท้ าการ
ระบกุารลงคะแนนมาแลว้ ผูร้บัมอบจะตอ้งลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบไุว ้โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได ้
ดงันี ้ คือ  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย  หรือ  งดออกเสียง 

2. ส าหรบัการนบัคะแนน เพ่ือความสะดวกและความรวดเร็วของผูถื้อหุน้ทุกท่าน ในกรณีผูถื้อหุน้มิได้
ลงมติในวาระใด บริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อหุน้ลงมติเห็นดว้ย ในกรณีท่ีวาระใดมีผลการลงคะแนนเท่ากนั ประธานฯ  
จะเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

3. วาระท่ี 1, 3, 4, 5, 7, 8, และ 10 จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระท่ี 6 จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  
3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และวาระท่ี 9 จะตอ้ง
ไดร้บัการอนมุตัิดว้ยเสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์
ดงักลา่ว ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ผูด้  าเนินการประชมุจงึเริ่มด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้
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วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
30 เมษำยน 2564  

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุน าเสนอรายละเอียดวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบวา่บริษัทฯ ไดจ้ดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ซึ่งแสดง
รายละเอียดอย่างถูกตอ้งครบถว้น และน าสง่ส  าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ภายในระยะเวลา 14 วนัหลงัการประชุมดงักล่าว ตลอดจนน าส่งใหก้รมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 เอกสารแนบทา้ยล าดบัท่ี 1 ท่ีไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้
แลว้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
ไดม้ีการบนัทกึรายงานการประชุมไวอ้ย่างถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ และไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้ หรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทักทว้งหรือโตแ้ยง้ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 รับรองรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถาม
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม
ในวาระนี ้

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 
30 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้
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มต ิ จ ำนวนเสียง 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมำประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 166,588,188 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวม 166,588,188 100.0000 

 

วำระที ่2  พจิำรณำรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกีย่วกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ   

              ประจ ำปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุน าเสนอรายละเอียดวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบว่าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (และท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัดฯ”) มาตรา 113 และตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 
ขอ้ 36 ซึง่ก าหนดใหท่ี้ประชมุสามญัประจ าปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา และตอ้งจัดส่งรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท พรอ้มกับหนังสือนัด
ประชมุสามญัประจ าปีใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญัซึ่ง
เกิดขึน้ในรอบปี 2564 ซึง่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One 
Report) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยล าดบัท่ี 2 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้
แลว้ 

จากนัน้ผูด้  าเนินการประชมุเรียนเชิญนำยวีระพงค ์ลือสกุล ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร (“ประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร”) น าเสนอภาพรวมของบริษัทฯ ในปี 2564 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารน าเสนอภาพรวมของบริษัทฯ ในปี 2564 ดงัตอ่ไปนี ้

ปี 2564 ประเทศไทยยังคงไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 
ซึ่งส่งผลใหภ้าวะเศรษฐกิจยงัชะลอตวั และส่งผลต่อการบริโภคของภาครฐัและเอกชน โดยเฉพาะภาคธุรกิจการ
ใหบ้ริการ (Hospitality) อนัเห็นไดจ้ากการปิดตวัของโรงแรม และรา้นอาหารหลายแห่ง ซึง่เป็นกลุม่ลกูคา้หลกัของ
บริษัทฯ ในส่วนของน า้ยาโรงแรม และสระว่ายน า้ แต่ในส่วนของโรงงานอาหาร ซึ่งดแูลโดยบริษัท แคลวาทิส – เอเชีย 
แปซิฟิค จ ากดั บริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่ีไดร้่วมทุนกบัต่างประเทศ คือ ประเทศเยอรมนั ไม่ไดร้บัผลกระทบ และ
ยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง ส่วนของรา้นอาหาร ซึ่งดูแลโดย บริษัท ไทยสจ็วต เซอรวิ์สเซ็ส จ ากัด บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ถกูกระทบมากเหมือนโรงแรม แตฟ้ื่นตวัเรว็กวา่มาก ซึง่ถือวา่ดีขึน้ตัง้แตไ่ตรมาสที่ 4/2564 
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โดยภาพรวมไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ 
ปีท่ีผ่านมาจงึเป็นช่วงเวลาอีกหนึ่งปีท่ียากล าบาก และทา้ทายอย่างมากตอ่กลุม่บริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ไดน่ิ้งนอนใจต่อสถานการณด์งักล่าว ทัง้นีเ้พ่ือประคบัประคองใหบ้ริษัทฯ 
ผ่านพน้สถานการณไ์ปได ้จงึไดม้ีการปรบัรูปแบบการบริหารในเชิงกลยทุธ ์โดยอยู่ในกลุม่ Business to Business 
(B2B) เน้นการเพ่ิมรายได้บนฐานลูกค้าคนไทย และคนต่างชาติในประเทศ นอก เหนือจากโรงแรม และ
นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ปัจจบุนัท่ียงัคงประกอบธุรกิจอยู่ และเนน้การขยายฐานลกูคา้รายใหมม่ากขึน้ และเขา้สู่
กลุม่ Business to Customer (B2C) ทางออนไลน ์(online) มากขึน้ 

ส าหรบัในเชิงนโยบาย บริษัทฯ ไดเ้ตรียมความพรอ้มดว้ยการจดัหาผลิตภณัฑใ์หม่ โดยเฉพาะสินคา้ 
เก่ียวกับไวรัสโควิด-19 รวมถึงเตรียมการร่วมทุน และจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม เพ่ือรองรับการ
ขยายตวัของบริษัทฯ 

ในดา้น ESG ท่ีเป็น Trend ของโลก ขณะท่ีไทยมุง่สู ่BCG Economy บริษัทฯ จงึน า Bio-Clean เป็น 
Innovation Green Clean ลา่สดุ มาท าตลาด โดยลงทนุซือ้ธุรกิจ Bio-Clean ของ Canada-InnuScience ใน
ประเทศไทยซึง่เป็นผูน้  าดา้นผลิตภณัฑท์ าความสะอาดเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน ท่ีมีตวัแทนและ
สาขา ทัง้ทวีปอเมริกา ยโุรป เอเชีย และออสเตรเลีย เพ่ือเป็นตวัแทนน าเขา้กลุม่ผลิตภณัฑ ์Bio-Clean ส าหรบัจดั
จ าหน่ายในประเทศไทย และภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซึง่เป็นสินคา้ท่ีใสใ่จอย่างย่ิงตอ่สิ่งแวดลอ้มและไดร้บั
เครื่องหมายรบัรองเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มจากองคก์ารระดบัโลก อาทิ ECO Logo, Wool Safe Approved เป็นตน้ 

ในอนาคตเมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตวั ธุรกิจการใหบ้ริการกลบัมาอยู่ในภาวะปกติ บริษัทฯ มีความมั่นใจวา่ 
จะสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และจะยังเป็นผู้น  าตลาดเทคโนโลยีการท าความสะอาดในกลุ่ม
อตุสาหกรรมการใหบ้ริการ (Hygiene Cleaning Solutions) ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตามวิสยัทศันข์อง
บริษัทฯ 

ทั้งนีเ้พ่ือการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่ งยืน บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการต่อตา้นการทุจริต
คอรร์ปัชั่น โดยไดก้ าหนดนโยบายการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น ใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ยึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจและปลกูฝังเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
ซึ่งสอดคลอ้งตามอุดมการณ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดด้  าเนินการเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นคอรร์ัปชั่น  
บนหนา้เว็บไซตข์องบริษัทฯ ซึ่งจะมีการระบุถึงนโยบาย บทบาทหนา้ท่ี แนวทางการปฏิบตัิ ขอ้ก าหนด บทลงโทษ
กรณีท่ีเกิดการทจุริตขึน้ในองคก์ร  
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นำงสำวประภัสสร จ ำปำทอง ประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงนิ (“ประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงนิ”) ชีแ้จง
ตอ่ท่ีประชมุเพ่ิมเติมถงึผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 ดงันี ้ 

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 

หน่วย: บาท 

รำยกำรตำมงบกำรเงนิรวม 

ณ 31 ธันวำคม 2564 ณ 31 ธันวำคม 2563 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิ 

เฉพำะกิจกำร 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิ 

เฉพำะกิจกำร 

สินทรพัยร์วม 1,115,536,754 
7444 

846,196,080 1,102,268,980 828,132,051 

หนีส้ินรวม 639,875,229 482,873,256 607,865,426 449,941,234 

สว่นของผูถื้อหุน้ 475,661,525 363,322,824 494,403,554 378,190,817 

รายไดร้วม 747,750,725 587,734,742 830,927,551 644,714,525 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัภาษีเงินได ้ 702,722 (9,406,736) 17,381,839 (8,663,378) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (6,202,039) (8,068,113) 13,884,881 (1,885,547) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุน้ (0.03) (0.02) 0.02 (0.01) 
 

สินทรัพย ์

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,115.54 ล้านบาท  
โดยเพ่ิมขึน้ 13.27 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.20 จากสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีรายการ
เปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญั ดงันี ้

 การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 28.09 ลา้นบาท ใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนในกิจการ  

 การลดลงของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น จ านวน 9.46 ลา้นบาท เน่ืองจากลกูคา้กลุม่รา้นอาหาร
และกลุ่มโรงแรม รีสอรท์ ปิดกิจการชั่วคราวไม่สามารถเปิดด าเนินธุรกิจได ้ส่งผลใหล้กูคา้สั่งซือ้
สินคา้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลง  

 การเพ่ิมขึน้ของสินคา้คงเหลือ 21.75 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของสินคา้ส าเรจ็รูป
ซึ่งเกิดจากยอดขายท่ีลดลง อีกสาเหตหุนึ่งมาจากการสั่งซือ้วตัถุดิบมาส ารองไวร้องรบัการขาย
ในอนาคตท่ีคาดการณผ์ลิตภณัฑก์ลุม่น า้ยาฆ่าเชือ้ใหม้ีเพียงพอตอ่การสั่งซือ้จากลกูคา้ 

 การเพ่ิมขึน้ของทรัพยส์ินไม่มีตัวตน จ านวน 9.46 ลา้นบาท จากการลงทุน ระบบบัญชี ERP 
Oracle และระบบบริหารงานบคุคล HR Software Core HCM 
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หนีส้ิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมเท่ากับ 639.88 ลา้นบาท คิดเป็น
สัดส่วนรอ้ยละ 57.36 ของสินทรัพยร์วม โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมเพ่ิมขึน้ 32.01 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5.27 จากหนีส้ินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญั ดงันี ้

 การเพ่ิมขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวน 40.63 ลา้นบาท 
โดยบริษัทฯ มีการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมส าหรับใชห้มุนเวียนในการสั่งซือ้
วตัถดุิบและสินคา้ส าเรจ็รูปของบริษัทฯ 

 การเพ่ิมขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น จ านวน 12.97 ลา้นบาท จากการส ารองวตัถดุิบและ
สินคา้เพ่ือจ าหน่าย  

 การลดลงของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 11.79 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษัทฯ 
ช าระคืนกูเ้งินธนาคารตามก าหนดระยะเวลา 

ส่วนของผู้ถอืหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมเท่ากบั 475.66 ลา้นบาท 
คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 42.64 ของสินทรพัยร์วม โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 18.74 ลา้นบาท 
หรือลดลงรอ้ยละ 3.79 จากสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญั ดงันี ้

 การลดลงของก าไรสะสมสว่นท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร จ านวน 19.59 ลา้นบาท จากการจ่ายเงินปันผล 

รำยได้จำกกำรขำย 

ใ น ปี  2564 บ ริ ษั ท ฯ  แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย มี ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย ล ด ล ง จ า ก ปี ก่ อ น ห น้ า  
59.05 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 8.84 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากลูกคา้กลุ่มธุรกิจโรงแรมลดการสั่งซือ้
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดด้านซักรีด รายได้จึงลดลงจ านวน 23.87 ล้านบาท ประกอบกับสถานการณ ์
การท่องเท่ียวในประเทศท่ียังไม่ฟ้ืนตัว รา้นอาหารปิดกิจการชั่วคราว ส่งผลใหร้ายไดผ้ลิตภัณฑด์า้นครวัลดลง  
19.91 ลา้นบาท ในขณะท่ีลกูคา้กลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์กลุ่มโรงแรม กลุ่มโรงซกัมีการชะลอการลงทนุ ส่งผล
ใหร้ายไดก้ลุม่ผลิตภณัฑส์ระวา่ยน า้และกลุม่ผลิตภณัฑเ์ครื่องท าน า้รอ้นประหยดัพลงังานลดลง 6.44 ลา้นบาท  

อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากกลุม่ผลิตภณัฑฆ์่าเชือ้เพ่ิมขึน้จากการ
ท่ีผู้บริโภคซือ้สินคา้ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ตอ้งใช้
ผลิตภัณฑฆ์่าเชือ้ของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือท าความสะอาดเครื่องจักรเพ่ิมขึน้ตามไปดว้ย รายไดก้ลุ่มนีจ้ึงเพ่ิมขึน้  
4.22 ลา้นบาท ลูกคา้มีการใชเ้จลแอลกอฮอลฆ์่าเชือ้และใหค้วามส าคญักับสุขอนามยั ท าใหบ้ริษัทฯ สามารถ
จ าหน่ายเจลแอลกอฮอลฆ์่าเชือ้ไดเ้พ่ิมขึน้ 2.44 ลา้นบาท โดยลูกคา้ส่วนใหญ่จะสั่งซือ้ผ่านช่องทาง Digital 
Platform และสาขาของบริษัทฯ 
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รำยได้จำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำร 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากค่าเช่าและบริการลดลงจ านวน 27.21 ลา้นบาท หรือ
ลดลงรอ้ยละ 17.26 ประกอบดว้ยการลดลงของรายไดบ้ริการกลุ่มผลิตภัณฑส์ระว่ายน า้จ านวน 8.20 ลา้นบาท 
และรายไดจ้ากงานใหบ้ริการผลิตภัณฑ์ดา้นครัว ลดลง 18.61 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลมาจากกลุ่มลูกคา้โรงแรม  
กลุม่รา้นอาหารปิดกิจการชั่วคราว ผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของโรคโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตา้ ในช่วง
ไตรมาสท่ี 2-3 รฐับาลประกาศล็อกดาวนท์ั่วประเทศ ยาวนานกว่าปีท่ีผ่านมา ส่งผลใหก้ลุ่มลกูคา้รา้นอาหารปิด
ด าเนินการชั่วคราว ปัจจยัดงักลา่วสง่ผลเชิงลบตอ่ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจรา้นอาหาร 

ก ำไรขัน้ต้นและอัตรำก ำไรขัน้ต้น 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรขัน้ตน้จากการขาย 263.22 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไร
ขัน้ตน้จากการขายเท่ากับรอ้ยละ 43.24 ขณะท่ีในปีก่อนหนา้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรขัน้ตน้จากการขาย 
308.34 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้จากการขายรอ้ยละ 46.18 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรขัน้ตน้จาก
การขายลดลงจากปีก่อน  สาเหตจุากตน้ทนุคา่ขนสง่จากราคาน า้มนัท่ีปรบัเพ่ิมขึน้ ตน้ทนุวตัถดุิบปรบัตวัสงูขึน้บาง
รายการ 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรขัน้ตน้จากคา่เช่าและบริการ 40.09 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
ก าไรขัน้ตน้จากคา่เช่าและบริการเท่ากบัรอ้ยละ 30.73 ขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้มีก าไรขัน้ตน้จากคา่เช่า
และบริการ 57.37 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้จากคา่เช่าและบริการเท่ากบัรอ้ยละ 36.39 โดยสาเหตท่ีุมี
ก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ตน้จากคา่เช่าและบริการลดลง เน่ืองจากบริษัทฯ มีการยกเวน้คา่เช่าเครื่องลา้ง
ภาชนะใหแ้ก่ลกูคา้ตามมาตรการช่วยเหลือลกูคา้เฉพาะกลุม่โรงแรมและรา้นอาหาร บริษัทฯ จงึตอ้งรบัรูร้ายได ้
คา่เช่าเฉลี่ยตามตวัเลขท่ีปรบัลดลงตามหลกัมาตรฐานการบญัชี ในขณะท่ีการบนัทกึตน้ทนุคา่เสื่อมราคาเครื่อง
ลา้งภาชนะอตัโนมตัิเท่าเดิม นอกจากนี ้ ยงัมีสาเหตมุาจากผลกระทบการลดลงของรายไดท่ี้กระทบมาจากกลุม่
รา้นอาหาร กลุม่โรงแรม สง่ผลใหไ้มส่ามารถเขา้ไปใหบ้ริการกลุม่งานสระวา่ยน า้และงานบ ารุงรกัษา Heat Pump 
ไดเ้น่ืองจากโรงแรมและรีสอรท์ปิดด าเนินการชั่วคราว 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย เท่ากับ 98.72 ลา้นบาท 
ลดลงจากปีก่อนหนา้ประมาณ 20.78 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากการลดลงของค่าส่งเสริมการขาย 6.00 ลา้นบาท  
ค่าขนส่งในการขาย 7.00 ล้านบาท การลดลงของค่าใช้จ่ายเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการพนักงานอื่น  ๆ และ
ผลประโยชนพ์นกังาน 7.00 ลา้นบาท โดยลดลงทิศทางเดียวกนักบัรายไดข้องบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการบริหาร เท่ากบั 194.67 ลา้นบาท ลดลงจากปี
ก่อนหนา้ประมาณ 8.53 ลา้นบาท บริษัทฯ มีการลดลงของเงินเดือนและสวสัดิการ อนัเน่ืองจากการลดจ านวน
พนักงาน ประมาณ 3 ลา้นบาท บริษัทฯ มีมาตรการปรับลดเงินเดือนพนักงานในช่วงเดือนสิงหาคม  ถึงเดือน
ธันวาคม เพ่ือรักษาสภาพคล่องกิจการ  การลดลงของค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษาทางการเงินประมาณ 5 ลา้นบาท 
เน่ืองจากปี 2563   มีค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงินในการน าย่ืนค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ (“IPO”) ต่อ
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ส านักงานกลต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และค่าบริการลดลงประมาณ 2 ลา้นบาทจากค่าบริการตรวจสอบระบบ
ควบคมุภายในและระบบ IT เพ่ือเตรียมพรอ้มส าหรบั IPO ขณะท่ีบริษัทฯ มีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญเพ่ิมขึน้
จ านวน 6.80 ลา้นบาท จากสถานการณล์ูกคา้ปิดกิจการและการบันทึกตัง้ผลประโยชนพ์นกังานเพ่ิมขึน้จ านวน 
3.44 ลา้นบาท เกิดจากการปรบัปรุงสถิติการค านวณอตัราการหมนุเวียนของพนกังาน 

ก ำไรสุทธิและอัตรำก ำไรสุทธิส่วนของผู้ถอืหุน้บริษัท 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จ านวน 12.79 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิรอ้ยละ 1.71 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจาก
สถานการณแ์พร่ระบาดของโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลตา้ ท าใหภ้าครฐับงัคบัใชม้าตรการล็อกดาวนซ์ึ่งส่งผลกระทบ
ตอ่ภาคการท่องเท่ียวและลกูคา้หลกัของบริษัทฯ ไดแ้ก่ กลุม่ลกูคา้โรงแรม และกลุม่ลกูคา้รา้นอาหารปิดด าเนินการ
ชั่วคราว ตามค าสั่งของหน่วยงานภาครฐั จงึสง่ผลใหบ้ริษัทฯ มีรายไดแ้ละอตัราก าไรสทุธิลดลง 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถาม
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม
ในวาระนี ้

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรบัทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 
 

วำระที ่3 พจิำรณำอนุมัตงิบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญช ีประจ ำปี 2564 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 และรับทรำบรำยงำนของ
ผู้สอบบัญช ี

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุน าเสนอรายละเอียดวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงใหท่ี้ประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 56 ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการ
จดัท างบและส่งงบการเงิน และรายงานเก่ียวกับฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ. 2560 ขอ้ 3 และพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัดฯ มาตรา 112 และขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ 36 ซึ่งก าหนดให้
บริษัทฯ ตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบริษัทฯ และเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้
สามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ พรอ้มทัง้ใหผู้ส้อบบญัชีท่ีตรวจสอบ ก่อนน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

บริษัทฯ ไดจ้ัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส  าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงาน
ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานของผูส้อบบญัชี เอกสารแนบทา้ยล าดบัท่ี 2  

โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบริษัทฯ ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุ ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดงักล่าว ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของบริษัทฯ ไดแ้ก่ 
นางชลรส สนัติอศัวราภรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4523 บริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั โดยผูส้อบ
บญัชีแสดงความเห็นอย่างไมม่ีเง่ือนไข และมีวรรคเนน้เรื่องผลกระทบจากสถานการณโ์รคโควิด-19 ซึง่มีผลกระทบ
ตอ่กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และฐานะทางการเงินในอนาคต 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2565 
พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัทฯ  และผ่าน
การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยสรุป
สาระส าคญัไดด้งันี ้

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 

 หน่วย: บาท 

รำยกำรตำมงบกำรเงนิรวม 

ณ 31 ธันวำคม 2564 ณ 31 ธันวำคม 2563 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิ 

เฉพำะกิจกำร 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิ 

เฉพำะกิจกำร 

สินทรพัยร์วม 1,115,536,754 846,196,080 1,102,268,980 828,132,051 

หนีส้ินรวม 639,875,229 482,873,256 607,865,426 449,941,234 

สว่นของผูถื้อหุน้ 475,661,525 363,322,824 494,403,554 378,190,817 

รายไดร้วม 747,750,725 587,734,742 830,927,551 644,714,525 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัภาษีเงินได ้ 702,722 (9,406,736) 17,381,839 (8,663,378) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (6,202,039) (8,068,113) 13,884,881 (1,885,547) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุน้ (0.03) (0.02) 0.02 (0.01) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถาม
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้รว่มประชมุสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม
ในวาระนี ้

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
ของบริษัทฯ ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และรบัทราบรายงาน
ของผูส้อบบญัชี 

วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 
ส  าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบ
รายงานของผูส้อบบัญชี โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้
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 ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม  1 ราย รวมจ านวน 1,343,486 
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนตัง้แต่วาระนีเ้ป็นตน้ไป โดยรวมจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
ท่ีเขา้รว่มประชมุ 29 ราย มีสิทธิออกเสียงทัง้สิน้ 167,931,674 หุน้ 

มต ิ จ ำนวนเสียง 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมำประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 167,931,674 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวม 167,931,674 100.0000 

 

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมัตงิดกำรจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุน าเสนอรายละเอียดวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงใหท่ี้ประชุมทราบว่าตาม พ .ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัดฯ มาตรา 116 และ
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 42 ท่ีก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 5 (หา้) ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 (สิบ) ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  

เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานปี 2564 ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 8,068,113 บาท (งบเฉพาะ
กิจการ) ดงันัน้ บริษัทฯ จงึงดจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายส าหรบัปี 2564 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2565 
พิจารณางดจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถาม
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม
ในวาระนี ้

ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติอนมุตัิงดการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
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มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติงดการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  โดยมี
รายละเอียดตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

มต ิ จ ำนวนเสียง 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมำประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 167,931,674 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวม 167,931,674 100.0000 

 

วำระที ่5 พจิำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผล ประจ ำปี 2564 ในรูปแบบหุน้ปันผลและเงนิปันผล 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุน าเสนอรายละเอียดวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงใหท่ี้ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดย
ค านงึถงึผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ในระยะยาวเป็นส าคญั ทัง้นี ้บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู ้ถือหุ้นไดต้ามนัยของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัดฯ มาตรา 115 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41  
ซึ่งก าหนดหา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทฯ ยังมียอด
ขาดทนุสะสมอยู่ ไมใ่หจ้่ายเงินปันผลใด ๆ ใหจ้่ายเงินปันผลตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 

ส าหรบัการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 
ของก าไรสุทธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่นตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด ทัง้นีพิ้จารณาจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยขึน้อยู่กบักระแสเงินสดสทุธิ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงานและแผนการลงทุน
ของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงความจ าเป็นความเหมาะสม และขอ้พิจารณาอื่น ๆ ในอนาคตท่ีคณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร  
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ในปี 2564 ปรากฏว่าบริษัทฯ มีก าไรสะสมจ านวน 52,784,108 (หา้สิบสองลา้นเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่
พนัหนึ่งรอ้ยแปด) บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ดงันัน้บริษัทฯ จึงมีความประสงคจ์ะจ่ายปันผล 
ดงันี ้ 

1. จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ในอตัรา 10 (สิบ) หุน้เดิมตอ่ 1 (หนึ่ง) หุน้
ปันผล เป็นจ านวนทั้งสิน้ไม่เกิน 34,000,000 (สามสิบสี่ลา้น) หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 
(ศูนยจ์ุดหา้ศูนย)์ บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 (ศูนยจ์ุดศูนยห์า้) 
บาท    ในกรณีผูถื้อหุน้รายใดท่ีมีเศษของหุน้สามญัเดิมภายหลงัการค านวณเพ่ือจ่ายหุน้ปันผล
แลว้ บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดใหท้ดแทนในอตัรา 0.05 (ศนูยจ์ดุศนูยห์า้) บาทตอ่หุน้   

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.006 (ศนูยจ์ุดศนูยศ์นูยห์ก) บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงิน
ไมเ่กิน 2,040,000 (สองลา้นสี่หมื่น) บาท 

 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกรท่ี์  
6 พฤษภาคม 2565 โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัศกุรท่ี์ 20 พฤษภาคม 2565 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผล และการจ่ายหุน้ปันผล เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
โดยมีขอ้มลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดงันี ้

รำยละเอยีดกำรจ่ำยเงนิปันผล ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 

1) ก าไรสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (บาท) (8,068,113) (1,885,547) 

2) จ านวนหุน้ 340,000,000 340,000,000 

3) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ (บาท) 0.056 0.02 

3.1) เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรบัผลการด าเนินงาน
ครึง่ปีแรก (บาท: หุน้) 

ไมม่ ี ไมม่ ี

3.2) เงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานครึง่ปีหลงั 

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท: หุน้) 

- เงินปันผลประจ าปี (บาท: หุน้) 

 

ไมม่ ี

0.056 

 

ไมม่ ี

0.02 

4) รวมเงินปันผลท่ีจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 19,040,000 6,800,000 

5) อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิหลงัหกั
ส ารองตามกฎหมาย 

N/A N/A 
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2565 
พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 โดยจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
โดยเสนอการจ่ายปันผลในอตัรา 0.056 (ศนูยจ์ดุศนูยห์า้หก) บาทตอ่หุน้ หรือคิดเป็นมลูคา่ปันผลรวม 19,040,000 
(สิบเกา้ลา้นสี่หมื่น) บาท และก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัศกุรท่ี์  
6 พฤษภาคม 2565 และจะจ่ายเงินปันผลในวนัศกุรท่ี์ 20 พฤษภาคม 2565 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑก์ าหนดใน
ประมวลรษัฎากร มาตรา 47 ทวิ ซึง่ผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัเงินปันผลสามารถหกัเครดิตภาษีเงินไดใ้นอตัรา 20/80 ของเงิน
ปันผลท่ีไดร้บั 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถาม
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม
ในวาระนี ้

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 ในรูปแบบหุน้ปัน
ผลและเงินปันผล 

วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 ในรูปแบบหุน้ปันผลและ
เงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

มต ิ จ ำนวนเสียง 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมำประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 167,931,674 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวม 167,931,674 100.0000 
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วำระที ่6 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริคณหส์นธิ ข้อ 4. เพือ่ใหส้อดคล้องกับกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุน าเสนอรายละเอียดวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบว่าเพ่ือรองรบัจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ของบริษัทฯ ในอตัราสว่น  10 (สิบ) หุน้เดิม ตอ่ 1 (หนึ่ง) หุน้ปันผล หรือคิดเป็นจ านวนไมเ่กิน 34,000,000 (สามสิบ
สี่ลา้น) หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 (ศนูยจ์ดุหา้ศนูย)์ บาท บริษัทฯ จงึตอ้งเพ่ิมทนุโดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ใหมเ่พ่ือรองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้ คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 17,000,000 (สิบเจ็ดลา้น) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 170,000,000 
(หนึ่งรอ้ยเจ็ดสิบลา้น) บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 340,000,000 (สามรอ้ยสี่สิบลา้น) หุน้ มลูค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 0.50 (ศูนยจ์ุดหา้ศูนย)์ บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 187,000,000 (หนึ่งรอ้ยแปดสิบเจ็ดลา้น) บาท  
แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 374,000,000 (สามรอ้ยเจ็ดสิบสี่ลา้น) หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 (ศนูยจ์ุดหา้
ศูนย)์ บาท โดยการออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนจ านวน 34,000,000 (สามสิบสี่ลา้น) หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 
(ศูนยจ์ุดหา้ศูนย)์ บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) เอกสารแนบล าดบัท่ี 3 ซึ่งได้
จดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 

ทัง้นีเ้พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนขา้งตน้ บริษัทฯ ตอ้งด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน และก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคล
ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ข และเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นตามค าสั่งของนายทะเบียน ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 187,000,000 บาท (หนึ่งรอ้ยแปดสิบเจ็ดลา้นบาท) 

 แบ่งออกเป็น 374,000,000 หุน้ (สามรอ้ยเจ็ดสิบสี่ลา้นหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุน้สามญั 374,000,000 หุน้ (สามรอ้ยเจ็ดสิบสี่ลา้นหุน้) 

 หุน้บรุิมสิทธิ - หุน้ ( - )” 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
วาระนี ้โดยไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ และการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยมี
รายละเอียดตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

มต ิ จ ำนวนเสียง 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมำประชุม และ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 167,931,674 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวม 167,931,674 100.0000 
 

วำระที ่7 พจิำรณำอนุมัตกิำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิม่ทุน 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุน าเสนอรายละเอียดวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงใหท่ี้ประชุมทราบว่าสืบเน่ืองจากวาระท่ี 6 ซึ่งท่ีประชุมไดอ้นมุตัิการเพ่ิมทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 170,000,000 (หนึ่งรอ้ยเจ็ดสิบลา้น) บาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามญัจ านวน 340,000,000 (สามรอ้ยสี่สิบลา้น) หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 (ศูนยจ์ุดหา้ศูนย)์ บาท เป็นทุน 
จดทะเบียนจ านวน 187,000,000 (หนึ่งรอ้ยแปดสิบเจ็ดลา้น) บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 374,000,000 
(สามรอ้ยเจ็ดสิบสี่ลา้น) หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 (ศูนยจ์ุดหา้ศูนย)์ บาท โดยการออกหุน้สามัญเพ่ิมทุน
จ านวน 34,000,000 (สามสิบสี่ลา้น) หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 (ศูนยจ์ุดหา้ศูนย)์ บาท จึงเสนอใหพิ้จารณา
อนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ เพ่ือรองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ จ านวนทัง้สิน้
ไม่เกิน 34,000,000 (สามสิบสี่ลา้น) หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 (ศนูยจ์ุดหา้ศนูย)์ บาท คิดเป็นการจ่ายหุน้ปัน
ผลในอัตราหุ้นละ 0.05 (ศูนย์จุดศูนย์ห้า)  บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) 
เอกสารแนบทา้ยล าดบัท่ี 3 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
วาระนี ้โดยไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
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มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน  โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  ดงัตอ่ไปนี ้

มต ิ จ ำนวนเสียง 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมำประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 167,931,674 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวม 167,931,674 100.0000 

 

วำระที ่8 พจิำรณำอนุมัตกิำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  

                    ประจ ำปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุน าเสนอรายละเอียดวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบว่าพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดัฯ และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 
ข้อ 17 ก าหนดไวว้่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
คณะกรรมการในขณะนัน้พน้จากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกไดพ้อดี   หนึ่ง
ในสาม (1/3) ก็ใหใ้ชจ้  านวนท่ีใกลเ้คียงกนักบัหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด กรรมการซึ่งจะพน้จากต าแหน่งอาจไดร้ับเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกก็ได ้โดยปัจจุบันบริษัทฯ  
มีกรรมการรวมทัง้สิน้ 11 (สิบเอด็) ท่าน  

ผูด้  าเนินการประชุมเรียนเชิญ นำงจิตรวัฒนำ จำรุวัฒนชัย ประธำนกรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน (“ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน”) น าเสนอรายละเอียดวาระนีต้่อท่ี
ประชมุ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนชีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบวา่ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2565 มีกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ดงันี ้

1. นายสมเกียรติ จิตรวฒิุโชติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสืบพงศ ์เกตนุตุิ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

3. นายโสภณ สิกขโกศล กรรมการ 

4. นายอรรนพ จลุพนัธ ์ กรรมการ 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ เป็นการล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ตั้งแต่วันท่ี 
13 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทจึงไดด้  าเนินการตาม
หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากความเหมาะสม คณุสมบตัิ คณุวฒิุ ประสบการณ ์ทกัษะ 
ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองคป์ระกอบของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ
และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาอย่างรอบคอบและระมดัระวงัแลว้เห็นว่า กรรมการ
ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 4 (สี่) ท่านดงักลา่ว มีคณุสมบตัิครบถว้นและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมถงึในช่วงท่ีผ่านมา กรรมการทกุท่านปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการไดเ้ป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณา
เพ่ิมเติมถึงคุณสมบัติ และการปฏิบัติ  หน้าท่ีกรรมการอิสระของนายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ  ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ขอ้ 17 และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์ กจ. 3/2560 ขอ้ 4, 5, และ 6 และตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี (Corporate Governance) ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และมีความเห็นว่านายสมเกียรติ จิตรวฒิุโชติ มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระ
ครบถว้นตามประกาศ และหลกัเกณฑด์งักล่าว อีกทัง้ยงัมีประสบการณ ์และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นอนัเป็น  
ประโยชนต์่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างย่ิง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบั
การด าเนินงานของบริษัทฯ ไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทัง้ 4 (สี่) ท่านดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย
ล าดบัท่ี 4 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณาแลว้ เห็นว่ากรรมการท่ีตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถว้น และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ  
บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 (สี่) ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายสมเกียรติ จิตรวฒิุโชติ 2) นายสืบพงศ ์
เกตนุุติ 3) นายโสภณ สิกขโกศล   4) นายอรรนพ จุลพนัธ ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีก
วาระหนึ่ง 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถาม
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม
ในวาระนี ้
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ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 (สี่) ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายสมเกียรติ จิตรวฒิุโชติ  2) นายสืบพงศ ์เกตนุตุิ  3) นายโสภณ 
สิกขโกศล  4) นายอรรนพ จลุพนัธ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง 

วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม  และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแตง่ตัง้เป็นรายบคุคล 

มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ จ านวน 4 (สี่) ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ 2) นายสืบพงศ ์เกตุนุติ  
3) นายโสภณ สิกขโกศล 4)นายอรรนพ จุลพันธ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง    โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัตอ่ไปนี ้

8.1 นายสมเกียรติ จิตรวฒิุโชติ    ต  าแหน่ง   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

มต ิ จ ำนวนเสียง 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 167,931,574 99.9999 

ไมเ่ห็นดว้ย 100 0.0001 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวม 167,931,674 100.0000 

8.2 นายสืบพงศ ์เกตนุตุิ     ต าแหน่ง    รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  

มต ิ จ ำนวนเสียง 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 167,931,674 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวม 167,931,674 100.0000 
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8.3 นายโสภณ สิกขโกศล     ต  าแหน่ง   กรรมการ  

มต ิ จ ำนวนเสียง 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 167,931,674 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวม 167,931,674 100.0000 

8.4  นายอรรนพ จลุพนัธ ์     ต  าแหน่ง   กรรมการ 

มต ิ จ ำนวนเสียง 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 167,931,674 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวม 167,931,674 100.0000 

 

วำระที ่9 พจิำรณำอนุมัตกิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให ้ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน น าเสนอรายละเอียด
วาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงใหท่ี้ประชุมทราบว่าตามพ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจ ากดัฯ มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 23 ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบริษัทฯ 
ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ๆ ตามขอ้บังคบัหรือ
ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลกัเกณฑ ์และก าหนดเป็น
คราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่จะเปลี่ยนแปลงก็ได ้
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คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
ไดย้ดึถือแนวปฏิบตัิ คือ พิจารณาคา่ตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ
ได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาด (Market 
Capitalization) ในขนาดท่ีใกลเ้คียงกบับริษัท โดยคา่ตอบแทนของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ มีรายละเอียดดงันี ้

1. ค่ำเบีย้ประชุม และค่ำตอบแทนรำยเดอืน 

คณะกรรมกำร ค่ำเบีย้ประชุม (บำท) ค่ำตอบแทนรำยเดอืน (บำท) 

1. คณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริษัท 

- กรรมการบริษัท 

 

9,000 

6,000 

 

- 

- 

2. คณะกรรมการชดุย่อย 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

7,000 

6,000 

 

- 

- 

3. กรรมการอิสระ - 10,000 

2. โบนัสกรรมกำร 

โบนสัของกรรมการจ่ายในอตัรา 2% ของก าไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการรวมปันผล 

ทั้งนี ้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
มีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได ้แต่ทัง้นี ้จะตอ้งไม่เกินวงเงิน 2,100,000 บาท 
ตามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิไว ้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2565 
พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 เป็นเงินจ านวน 
2,100,000 บาท โดยค่าตอบแทนตามท่ีเสนอมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี ้  
โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถาม
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม
ในวาระนี ้

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2565 
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วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุ 

มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2565 รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 2,100,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอดว้ย
คะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน   ดงัตอ่ไปนี ้

มต ิ จ ำนวนเสียง ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมำประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 167,931,674 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวม 167,931,674 100.0000 

 

วำระที ่10 พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชปีระจ ำปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุ น าเสนอรายละเอียดวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงใหท่ี้ประชุมทราบว่าตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัดฯ มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 36 ซึง่ก าหนดใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เลือกตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนการ
สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการเลือกตัง้ผูส้อบบัญชีจะเลือกตัง้ผูส้อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได ้นอกจากนีต้าม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.44/2556 เรื่องหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรพัย ์ก าหนดใหบ้ริษัทจดัใหม้ีการ
หมุนเวียนผูส้อบบญัชี (Auditor Rotation) ในกรณีผูส้อบบัญชีรายใดปฏิบตัิหนา้ท่ีสอบทาน หรือตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทท่ีออกหลกัทรพัยม์าแลว้ 7 (เจ็ด) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่  
โดยบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์จะแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของตนได ้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา  
อย่างนอ้ย 5 (หา้) รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 
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ผูด้  าเนินการประชุมเรียนเชิญนำยปรำโมทย ์สิงหนุ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
(“นำยปรำโมทย ์สิงหนุ”) น าเสนอรายละเอียดวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นายปราโมทย ์ สิงหน ุชีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบวา่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบ
บญัชีประจ าปี 2565 และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั (“EY”) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 
จ านวน 3 (สาม) ราย ไดแ้ก่ 

รำยชือ่ผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชรัีบอนุญำต

ทะเบยีนเลขที ่
จ ำนวนปีทีล่งลำยมือชือ่รับรองงบ

กำรเงนิของบริษัทฯ 

(1) นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ 4498 
ยงัไมเ่คยลงลายมือช่ือรบัรองงบ

การเงินของบริษัทฯ 

(2) นางสาววธู ขยนัการนาวี 5423 
ยงัไมเ่คยลงลายมือช่ือรบัรองงบ

การเงินของบริษัทฯ 

(3) นางสาวอิศราภรณ ์วิสทุธิญาณ 7480 
ยงัไมเ่คยลงลายมือช่ือรบัรองงบ

การเงินของบริษัทฯ 

และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดใ้ห ้EY จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืน
ของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักลา่วได้ 
และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2565 ส  าหรบับริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 1,900,000 บาท  

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีทัง้ 3 ราย ไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ไม่มีความสมัพนัธก์บับริษัทฯ ไม่มีส่วนได้
เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วและไม่ไดใ้หบ้ริการเป็นท่ี
ปรกึษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด และมีความรู ้ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงมีความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

ส าหรบัการคดัเลือกผูส้อบบัญชีประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา
คดัเลือกผูส้อบบญัชีจากผลการปฏิบตัิงาน ประสบการณ ์ความพรอ้มของบคุลากร การมีมาตรฐานการปฏิบตัิงาน
เป็นท่ียอมรบั ความเป็นอิสระ และอตัราค่าสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอใหผู้ส้อบบัญชี
จาก EY เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส านักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เน่ืองจากมีมาตรฐาน 
การท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี  มีความเป็นอิสระและเสนอคา่สอบบญัชีท่ีเหมาะสม 
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก EY จ านวน 3 (สาม) ราย ดงักล่าว เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2565 และอนุมัติใหก้  าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 1,900,000 
(หนึ่งลา้นเกา้แสน) บาท และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดใ้ห ้EY จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
อื่นของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว
ได ้และไดก้ าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวมไมเ่กิน
3,750,000 (สามลา้นเจ็ดแสนหา้หมื่น) บาท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถาม
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม
ในวาระนี ้

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนการ
สอบบญัชี ประจ าปี 2565 

วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี
ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

มต ิ จ ำนวนเสียง 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมำประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 167,931,674 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 - 

รวม 167,931,674 100.0000 
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วำระที ่11 พจิำรณำเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำมี) 

ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมว่าพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดัฯ มาตรา 105 ระบไุวว้า่ ผูถื้อหุน้
ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่นนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นสมควรใหม้ีวาระอื่น ๆ ไวเ้พ่ือใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระ สอบถาม
ขอ้มลู และ/หรือ ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการเพ่ือน าไปปฏิบตัิตอ่ไป อย่างไรก็ดี เพ่ือความ
โปรง่ใส และเป็นการใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั บริษัทฯ ขอความรว่มมือท่านผูถื้อหุน้ในการไมเ่สนอวาระ
เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาในวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในเรื่องตา่ง ๆ เพ่ิมเติมในวาระนี ้

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉันทะท่านใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึง
กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่านท่ีไดส้ละเวลาเขา้รว่มการประชมุในวนันี ้ และกลา่วปิดประชมุ 

 

ปิดประชุม  เวลา  11.45 น. 

 

                      
 

ลงนาม.............................................… 

                  ( นายบวร  วงศส์ินอดุม ) 

                        ประธานท่ีประชมุ   
  

  

  
ลงนาม.............................................… 

              ( นางสาวนจุรินทร ์สมทุรเวช )  

 เลขานกุารท่ีประชมุและผูบ้นัทกึการประชมุ 

 


