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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 

วันและเวลาทีป่ระชุม 

บริษัท แอดเทค ฮบั จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจ้ดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 (E-AGM) ใน

วนัองัคารท่ี 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์ท่านัน้ 

เร่ิมการประชุม 

 นายจิรพนัธ ์สินธุนาวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรษิัท และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานใน

ที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบขอ้มลูของบริษัท  

ณ ปัจจบุนั ในเบือ้งตน้ว่า 

 บรษิัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน   80,000,000 บาท 

 ทนุช าระแลว้     80,000,000 บาท 

 เป็นหุน้สามญัจ านวน               160,000,000 หุน้ 

 มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ                            0.50 บาท 

 ทัง้นี ้บุคคลที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 จะเป็นบุคคลผูท้ี่มีชื่อปรากฏใน

ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัรวบรวมรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชมุสามญัผูถื้อประจ าปี 2565 คือ วนัท่ี 22 มีนาคม 2565 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้บริษัทไดด้  าเนินการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวนัท่ี 

18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไดเ้รียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็น

กรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุม และส่งค าถามเก่ียวกับบริษัทล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามัญผูถื้อหุน้  ซึ่งเมื่อครบ

ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอชื่อบุคคลใหบ้ริษัทพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ และไม่มี

การน าเสนอวาระการประชมุ รวมถึงค าถามล่วงหนา้แต่อย่างใด 

จากนัน้ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวอณัณร์ตัน ์ดลวชิรโภคิณ เลขานกุารบรษิัท ท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการ

ประชุม (“ ผู้ด าเนินการประชุม”) ซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี ้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง 6 ราย ถือหุน้รวม 5,779,800 หุน้ และโดยการมอบฉันทะ 44 ราย ถือหุน้รวม 116,612,000 หุน้

รวมเป็นจ านวน 50 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 122,391,800 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 76.49 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัท โดยขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 33 มีขอ้ก าหนดเก่ียวกับองคป์ระชุมว่า 

ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่

นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้

ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ   
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 ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้รียนชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้  

 1. บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็น                

ผูใ้หบ้รกิารระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์่าง ๆ ของส านกังานพฒันาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส ์(สพธอ.) โดยผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นีส้ามารถรบัชมการถ่ายทอดสดตลอด

การประชมุ รวมทัง้ผลคะแนนของในแต่ละวาระ 

 2. เนื่องจากการประชุมในครัง้นีเ้ป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จึงไม่มีการพิมพบ์ัตรลงคะแนนใหก้ับ

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

 3. ในการประชมุจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามล าดบัท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ  

 4. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่ง (1) มีเสียงหน่ึง (1) 

 5. ในการลงคะแนนเสียง การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่ประชุม

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ ซึ่งไดบ้นัทึกไวล่้วงหนา้เมื่อผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้

รว่มประชมุ 

 6. ผูถื้อหุน้สามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยการ

คลิกเลือกเมนเูพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน  

 กรณีผูถื้อหุน้ที่ท  าหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม

ความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะ บรษิัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะ 

 ในกรณีของผูถื้อหุน้ต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น สามารถแยก

ลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่ จะท าการลงคะแนนเท่ากับ

จ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

 โดยบริษัทจะใหเ้วลาผูถื้อหุน้อย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดใหล้งคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระ หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไม่ด าเนินการท าเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิกบัวาระท่ีน าเสนอนัน้ 

 ส าหรบัการนบัผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

  1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน  

  จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งออกเสียงลงคะแนน เฉพาะที่ออกเสียง

เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยเท่านัน้ ไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 
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  2) วาระที่ตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ที่มาประชมุ 

  จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็น

ดว้ย และงดออกเสียง 

  3) วาระที่ตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

  จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ที่ออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

 7. ในการลงคะแนน ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนในแต่ละวาระภายใน

เวลาที่ก าหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครัง้หนึ่งว่า ยืนยนัการลงคะแนน

หรือไม่ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 

 8. กรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการเปล่ียนการลงคะแนน สามารถท าไดด้ว้ยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครัง้ แต่หาก

วาระไดถ้กูปิดโหวตไปแลว้ ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได ้

   ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุผ่านอปุกรณม์ือถือหรือ Tablet ขอใหท้่านสลบัจากโปรแกรม Zoom  กลบัไปยงัโปรแกรม

Chrome เพื่อท าการลงคะแนนท่ีเมน ูE-Voting 

 9. เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท้่านกลบัมายงัหนา้ต่าง E–Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรบัชม

ภาพและเสียงของการประชมุต่อ  

 10. ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนน

ล่วงหนา้ผ่านเอกสารมอบฉนัทะ 

  11. ฐานคะแนนเสียงและจ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเขา้ระบบประชุมของ    

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

 ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม 

เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุ โดยส่วน

ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย  

 การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ผูถื้อหุน้ไดจ้ดัส่งมาใหบ้รษิัทแลว้ถือว่าการลงคะแนนต่อไปนีเ้ป็นโมฆะ และเป็น

บตัรเสีย คือ 
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  1) ลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง  

  2) ลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

  3) ลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากบั  

  4) ลงคะแนนท่ีไม่ไดม้ีการออกเสียงในช่องใดเลย 

 12. ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทจะด าเนินการให้ที่ประชุม

พิจารณาเลือกตัง้บคุคลดงักล่าวเป็นรายบคุคล 

 13. การออกเสียงลงมติใหถื้อเอามติเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมเป็นผู้ชีข้าด

เพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียง 

 14. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับวาระ   

นัน้ ๆ ตามความเหมาะสม  

 ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระการประชมุที่ก าลงัพิจารณาได้ 

 กรณีที่ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงันี ้ 

  1) ใหท้่านไปท่ีเมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพข์อ้ความ 

  2) กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีที่ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงันี ้

  1) ใหท้่านไปท่ีเมน ูParticipant ทางดา้นล่าง และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand)  

  2) เมื่อเจา้หน้าที่ขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเปิดไมคใ์ห้ท่านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด 

Unmute และเปิดไมคใ์นอุปกรณข์องท่าน กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความ

กรุณาพิมพค์ าถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่เจา้หนา้ที่จะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชมุแทนท่าน 

  3) ในการถามค าถามแต่ละครัง้ ทั้งผ่านการพิมพข์้อความหรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้

ผูเ้ขา้รว่มประชมุแจง้ ชื่อ-นามสกลุ พรอ้มระบวุ่าท่านเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะก่อนเริ่มถามค าถาม

ทกุครัง้เพื่อประโยชนใ์นการจดบนัทึกการประชมุใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

  4) บริษัทเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุส่งค าถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชมุ สอบถาม

เขา้มาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะด าเนินการประชุมต่อ หากผูถื้อหุน้มีค  าถามเพิ่มเติม สามารถพิมพค์ าถามเขา้มาผ่าน

ช่องทาง Chat เจา้หนา้ที่จะท าการอ่านค าถามของท่านในภายหลงั 
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  ก่อนที่จะเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้นะน ากรรมการ ที่ปรกึษากฎหมาย และผูส้อบ

บญัชีของบรษิัทที่เขา้รว่มประชมุดงันี ้

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม  

1. นายจิรพนัธ ์ สินธุนาวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรษิัท และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายศิรตัน ์ รตันไพฑรูย ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

  ค่าตอบแทน         

3. นายพฒัน ์ สดาวงศว์ิวฒัน ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   

4. นายชวลั  บญุประกอบศกัดิ์ ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     

   และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร   

5. นายสมโภช   ทนตุนัติวงศ ์ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 

กรรมการทีต่ิดภารกิจ 

1. นางสาวเยาวโรจน ์ กลิ่นบญุ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายเจนวิทย ์  จิวะกลุชยันนัท ์ รองประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 

โดยกรรมการเขา้รว่มประชมุ 5 ท่าน จากทัง้หมด 7 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 71.43 

ทีป่รึกษากฎหมายจาก บริษัท ฮันตัน แอนดรูส ์เคิรท์ (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

นางสาวพทัธมน  พิสิฐบณัฑรูย ์

ซึ่งเป็นผูส้งัเกตกุารณใ์นการนบัคะแนนในท่ีประชมุ 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

1. นายพิสิฐ  ทางธนกลุ 

2. นางสาวสโรชา ทองสกลุ 

 หลงัจากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้
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วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ประชุมเม่ือวันที ่12 มีนาคม 2564 

 ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงว่า ขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 

2564 ประชุมเมื่อวนัที่ 12 มีนาคม 2564 โดยส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ปรากฏตามสิ่งทีส่่ง

มาด้วย 1. ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทร์บัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี  2564 ตามที่

เสนอ โดยไม่มีการแกไ้ข ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 103,486,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง  18,915,000  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

รวม  122,401,801 เส่ียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุในวาระนีร้วม 52 ราย 

หมายเหตุ  

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทราบว่า เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบผลการด าเนินงาน

และการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญที่เกิดขึน้ในปี 2564 ซึ่งบริษัทไดร้วบรวมไว้ในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One 

Report) แลว้ ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้รียนเชญิ นายสมโภช ทนตุนัติวงศ ์กรรมการบรหิารและประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงนิ 

เป็นผูส้รุปผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 ใหท้ี่ประชุมรบัทราบ นายสมโภชฯ ชีแ้จงว่า ในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืนภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate 

Social Responsibility) โดยมุ่งเนน้การประกอบกิจการดว้ยความดูแลเอาใจใส่ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย เศรษฐกิจ สังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตัวอย่างเช่น บริษัทไดจ้ัดท าโครงการจิตอาสาเป็นประจ าทุกปี 

เพื่อเป็นการปลกูฝังจิตส านึกที่ดีใหก้ับพนกังาน และช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ และในปี 2564 บริษัทไดว้่าจา้งให้

หน่วยงานภายนอกเป็นท่ีปรกึษาในการตรวจสอบปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกจิกรรมการด าเนินงานของบรษิทั

ที่ตรวจวัดได ้49 ตันคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อย เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจ
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ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริมาณคารบ์อนที่เกิดขึน้จะมาจากการใชไ้ฟฟ้าและเครื่องปรบัอากาศ บริษัทจึงไดจ้ดัซือ้

คารบ์อนเครดิตเพื่อเป็นการดดูกลบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ซึ่งเป็นเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสมคัรใจและมุ่งสู่การเป็นกลางทางคารบ์อน (Carbon Neutral) 

ของบรษิัท 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทยึดมั่นในหลกัการก ากับดูแลกิจการใหป้ฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการป้องกันและ

ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั บริษัทจึงก าหนด “นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั” และก าหนดช่องทางในการรอ้งเรียน

เพื่อป้องกันการทุจริตคอรร์ปัชนัไวเ้ป็นลายลักษณอ์กัษร เพื่อใหพ้นักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งกลุ่มบริษัทหวงัว่าการ

ด าเนินธุรกิจภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อสงัคมและต่อตา้นการทุจริตและการติดสินบนจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อส่วนรวม

พรอ้มกบัการเจรญิเติบโตของกลุ่มบรษิัทควบคู่กนัไปดว้ย 

ในส่วนผลการด าเนินงานในปี 2564 เปรียบเทียบกบัปี 2563 และปี 2562 มีดงันี ้

1. บริษัทมีสินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้ โดยสินทรพัยร์วมที่เพิ่มขึน้จากประมาณ 140.72 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น

ประมาณ 183.22 ลา้นบาท ในปี 2563 เนื่องจากมีการเติบโตตามรายไดข้องบรษิัท ส่วนสินทรพัยร์วมในปี 2564 ประมาณ 

649.62 ลา้นบาท ที่เพิ่มขึน้ค่อนขา้งมาก เนื่องจากบรษิัทไดร้บัเงินเพิ่มทนุจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุต่อประชาชน

ทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564  

2. หนีสิ้นของบริษัทที่เพิ่มขึน้จะเป็นหนีสิ้นที่เพิ่มขึน้ตามรายได ้เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นหนีสิ้นทางการคา้ที่

บรษิัทไดช้ าระส่วนแบ่งรายไดใ้หแ้ก่พนัธมิตรของบรษิัท 

3. ส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จากก าไรสทุธิในแต่ละปีที่ยงัคงเหลือหลงัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  และในปี 

2564 ที่เพิ่มขึน้ค่อนขา้งมากมาจากเงิน IPO  

4. รายไดร้วมเพิ่มขึน้จากประมาณ 345.63 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็นประมาณ 515.69 ลา้นบาท ในปี 2564 

5. ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากประมาณ 72.37 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็นประมาณ 98.75 ลา้นบาท ในปี 2564 

6. ก าไรต่อหุน้เพิ่มขึน้ต่อเนื่องทุกปีโดยเป็นยอดประมาณ 0.34 บาท 0.60 บาท และ 0.68 บาท ในปี 2562 

2563 และ 2564 ตามล าดบั ถึงแมบ้ริษัทจะมีจ านวนหุน้ที่มากขึน้จากกระบวนการ IPO แต่บริษัทยงัคงมีก าไรต่อหุน้เพิ่ม

มากขึน้ 
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                               หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

สินทรพัยร์วม  140.72 183.22 649.62 

หนีสิ้นรวม  54.52 92.66 99.83 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 86.19 90.56 549.79 

รายไดร้วม  302.11 345.63 515.69 

ก าไรสทุธิ  39.50 72.37 98.75 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.34 0.60 0.68 

 

เมื่อเปรียบเทียบอตัราการเติบโตของก าไรสทุธิกบัรายไดใ้นปี 2562 2563 และ 2564 จะเห็นว่าบรษิัทมีอตัรา

การเติบโตของรายไดเ้พิ่มขึน้จากรอ้ยละ 14 ในปี 2563 เป็นรอ้ยละ 49 ในปี 2564 แต่มีอตัราการเติบโตของก าไรสทุธิลดลง

จากรอ้ยละ 83 ในปี 2563 เหลือรอ้ยละ 36 ในปี 2564 เนื่องจากในปี 2564 กลุ่มบรษิัทมีค่าใชจ้่ายบางส่วนเพิ่มขึน้จากการ

เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้มีการขยายทีมงานเพื่อรองรบัธุรกิจใหม่ในอนาคต และมีการ

ขยายงานของธุรกิจคอนเทนตซ์ึ่งมีตน้ทนุแปรผนัตามรายไดจ้ึงส่งผลใหบ้รษิัทมีตน้ทนุเพิ่มมากขึน้  

                             

         หน่วย: ลา้นบาท 
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ส่วนรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้แบ่งตามประเภทธุรกิจหลกัของบรษิัท 3 ธุรกิจไดด้งันี ้

1. ธุรกิจบรกิารดิจิทลัคอนเทนต ์(Digital Content) 

 ในปี 2564 บริษัทมีรายไดแ้ละก าไรขั้นตน้จากธุรกิจนีสู้งที่สุด โดยมีรายไดแ้ละก าไรขั้นตน้จ านวน

ประมาณ 442 ลา้นบาท และ 120 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 86 และรอ้ยละ 73 ตามล าดบั เพิ่มขึน้จากปี 2563 ที่มี

รายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้จ านวนประมาณ 287 ลา้นบาท และ 82 ลา้นบาท ตามล าดบั เนื่องจากธุรกิจบรกิารดิจิทลัคอนเทนต์

มีตน้ทนุค่อนขา้งแปรผนัตามรายได ้เมื่อมีรายไดส้งูจึงท าใหบ้รษิัทมีตน้ทนุเพิ่มสงูขึน้ดว้ย 

2. ธุรกิจบรกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Solution) 

 บรษิัทมีรายไดเ้พิ่มขึน้จากปี 2563 ที่มีจ านวนประมาณ 58 ลา้นบาท เป็นจ านวนประมาณ 72 ลา้นบาท 

ในปี 2564 คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 14 แต่มีก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากปี 2563 ที่มีจ านวนประมาณ 38 ลา้นบาท เป็น

ประมาณ 42 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 25 เนื่องจากบริษัทมีตน้ทุนจากการเพิ่มจ านวนบุคลากรดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อรองรบัการขยายงานใหม่ของบริษัทในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมุ่งเนน้ขยายธุรกิจบริการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม้ากขึน้ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีตน้ทนุคงที่ 

3. ธุรกิจโฆษณาออนไลน ์(Advertising) 

 บริษัทไดท้ าธุรกิจโฆษณาออนไลนเ์ก่ียวกบัอสงัหาริมทรพัยใ์นเว็บไซตแ์ละเฟสบุ๊ก ReviewYourLiving 

ซึ่งในปี 2563 และปี 2564 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกิดการชะลอตัวจากผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ           

โควิด-19 โดยในปี 2564 ธุรกิจโฆษณาออนไลนข์องบรษิัทขาดทนุประมาณ 2 ลา้นบาท ซึ่งคาดว่าหากสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง บรษิัทจะสามารถกลบัมาท าก าไรในธุรกิจนีไ้ดต้่อไป 
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มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2564 สิน้สุดวันที่                  

31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

หมายเหตุ 

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด

 วันที ่31 ธันวาคม 2564    

 ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ทราบว่า บรษิัทไดจ้ดัท างบการเงินส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุ

วันที่  31 ธันวาคม 2564 ที่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงไดเ้รียนเชิญ นายสมโภช ทนุตันติวงศ ์กรรมการบริหารและประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้

ชีแ้จงรายละเอียดของขอ้มลูทางการเงิน นายสมโภชฯ ไดช้ีแ้จงรายละเอียดของขอ้มลูทางการเงินในปี 2564 เปรียบเทียบ

กบัปี 2563 ดงันี ้ 

 1. งบก าไรขาดทนุ 

  บริษัทมีรายไดใ้นปี 2564 ประมาณ 515 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 ที่มีรายไดป้ระมาณ 345.53 

ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 49 มีก าไรขัน้ตน้ประมาณ 159.63 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 ที่มีประมาณ 117.24 ลา้น
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บาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 36 และมีก าไรสทุธิประมาณ 98.75 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 ที่มีประมาณ 72.37 ลา้นบาท 

หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 36 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

   1) รายไดจ้ากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนตป์ระมาณ 442 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 86 

ของรายไดท้ัง้หมด และมีตน้ทนุส่วนแบ่งรายไดป้ระมาณ 307 ลา้นบาท  

   2) รายไดจ้ากธุรกิจบรกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 72 ลา้นบาท  

   3) ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายคงที่ที่ส  าคญั ดงันี ้

    - ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานประมาณ 48 ลา้นบาท    

    - ค่าใชจ้่ายจากค่าใชบ้รกิาร Cloud ประมาณ 11 ลา้นบาท 

    - ค่าใชจ้่ายดา้นกิจกรรมทางการตลาดประมาณ 3 ลา้นบาท 

    - ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัส านกังานประมาณ 4 ลา้นบาท 

    - ค่าบรกิารทางวิชาชีพประมาณ 6 ลา้นบาท 

    และมีค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวในปี 2564 คือ 

    - ค่าใชจ้่ายดา้นการประชาสมัพนัธ์บริษัทในช่วง IPO ประมาณ 2 ลา้นบาท จะอยู่

ในค่าใชจ้่ายในการบรกิาร (Services Expense) 

   ในส่วนค่าใชจ้่ายในการบริหารในปี 2564 ที่เพิ่มสงูขึน้รอ้ยละ 52 จากปี 2563 เนื่องจากการ

เปล่ียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีจากการน าผลขาดทุนดา้นเครดิต จากเดิมที่บันทึกเป็นส่วนลดของรายไดม้าบันทึกเป็น

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรแต่อย่างใด 
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 2. งบแสดงฐานะการเงิน 

  บริษัทมีสินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้เป็นประมาณ 649.62 ลา้นบาท จาก 183.22 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด

ของงบแสดงฐานะการเงิน ดงันี ้

  1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 498 ลา้นบาท จากการไดร้บัเงินเพิ่มทนุจาก IPO 

  2) เงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินของ บริษัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุนกรุงศรี จ ากัด ประมาณ 10 

ลา้นบาท 

  3) ลกูหนีก้ารคา้ประมาณ 122 ลา้นบาท 

  4) เจา้หนีก้ารคา้ประมาณ 85 ลา้นบาท 

  5) ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จ่ายประมาณ 9 ลา้นบาท ที่บรษิัทจะท าเรื่องขอคืนจากกรมสรรพากร  

  6) ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายประมาณ 2 ลา้นบาท 

  7) ภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังานประมาณ 6 ลา้นบาท 

  8) สินทรพัยสิ์ทธิการใชท้ี่เกิดจากสญัญาเช่าประมาณ 2 ลา้นบาท 

  ในส่วนของหนีสิ้นรวมที่เพิ่มขึน้จากประมาณ 92.66 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็นประมาณ 99.83 ลา้น

บาท ในปี 2564 เนื่องจากหนีสิ้นของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหนีสิ้นทางการคา้ เมื่อบริษัทมีรายไดใ้นปี 2564 เพิ่มขึน้ จึงมีส่วน

แบ่งรายไดใ้หก้บัพนัธมิตรเพิ่มขึน้และมีหนีสิ้นเพิ่มสงูขึน้ตามไปดว้ย 

  ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพิ่มสงูขึน้จากประมาณ 90.56 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็นประมาณ 549.79 ลา้นบาท 

ในปี 2564 เนื่องจากบริษัทไดร้บัเงินเพิ่มทุนจาก IPO และมีก าไรจากการด าเนินงานในปี 2564 บางส่วนที่ยังไม่ไดจ้่าย    

ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
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 3. งบกระแสเงินสด 

  บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 497.65 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 ที่มีจ านวน

ประมาณ 58.98 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ย 

   1. เงินสดสทุธิที่ไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานประมาณ 82.92 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 ที่มีจ านวน
ประมาณ 88.19 ลา้นบาท เนื่องจากรอบการรบัช าระจากลกูหนีก้ารคา้ที่หลดุรอบจากสิน้เดือนไปเป็นตน้เดือนถดัไป ท าให้
บรษิัทมเีงินสดจากการด าเนินงานลดลง ทัง้นี ้ไม่ไดม้ีผลต่อสภาพคล่องของบรษิัท  

   2. เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ  0.07 ลา้นบาท จากการซือ้อุปกรณ์ส านักงานและ
อปุกรณค์อมพิวเตอร ์

  3. เงินสดสทุธิที่ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินประมาณ 355.82 ลา้นบาท โดยบรษิัทไดร้บัเงินเพิ่มทนุจาก 

IPO ประมาณ 426.61 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ านวนประมาณ  68.80 ล้านบาท                 

  

 

 

 

 

 

 

 4. อตัราส่วนทางการเงิน  

  ส าหรบัอตัราส่วนทางการเงินในปี 2564 เปรียบเทียบกบัปี 2563 มีดงันี ้

  1) อัตราส่วนก าไรขั้นตน้ (Gross profit margin) และอัตราส่วนก าไรสุทธิ (Net profit margin) ลดลง 

เนื่องจากการเปล่ียนแปลงวิธีการบนัทึกบญัชีจากการน าผลขาดทุนดา้นเครดิต จากเดิมที่บนัทึกเป็นส่วนลดของรายไดม้า

บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิาร     

  2) อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย  ์(Return on assets) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของ    

ผูถื้อหุน้ (Return on equity) ลดลงค่อนขา้งมาก เนื่องจากบรษิัทไดร้บัเงินเพิ่มทนุจาก IPO เป็นจ านวนมาก 

  3) อตัราการหมนุเวียนของสินทรพัย  ์(Asset turnover) ต ่าลง เนื่องจากบริษัทมีสินทรพัยค์่อนขา้งมาก 

ซึ่งบรษิัทจะน าสินทรพัยท์ี่มีไปใชป้ระโยชนเ์พื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที่สงูขึน้ต่อไป 
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  4) ระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินเฉล่ีย (Average collection period) และระยะเวลาช าระเงินเฉล่ีย 

(Average payment period) มีระยะเวลาสัน้ลง เนื่องจากหากบริษัทเรียกเก็บเงินจากลกูหนีก้ารคา้ไดเ้ร็ว บริษัทก็จะช าระ

ส่วนแบ่งรายไดใ้หพ้นัธมิตรทางการคา้ไดเ้รว็ขึน้เช่นกนั  

  5) หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ (Interest-bearing debt) ประมาณ 1.91 ลา้นบาท เป็นส่วนของหนีสิ้นจาก

สญัญาเช่ารถยนตแ์ละส านกังานของบรษิัท  

  6) อตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสินทรพัยร์วม (Debt ratio) ค่อนขา้งต ่าเพียงรอ้ยละ 0.3  

  7) อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt/Equity ratio) ลดลงค่อนขา้งมาก เนื่องจากบริษัทไดร้บั

เงินเพิ่มทนุจาก IPO เป็นจ านวนมาก 

  8) อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึน้จาก 2.00 เท่า เป็น 6.84 เท่า และเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของบริษัท

เพิ่มขึน้ จากประมาณ 85.77 ลา้นบาท เป็นประมาณ 546.52 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิัทไดร้บัเงินเพิ่มทนุจาก IPO 

  9) วงจรเงินสด (Cash cycle) ที่บรษิัทสามารถเรียกเกบ็เงนิจากลกูหนีก้ารคา้ไดก้่อนที่จะช าระใหเ้จา้หนี ้

การคา้นาน 7 วนั ท าใหบ้รษิัทยงัมีสภาพคล่องทางการเงินค่อนขา้งสงู  

  

 

    

       

 

 

 

 บรษิัทจึงขอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวขา้งตน้  

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 122,401,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
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งดออกเสียง  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    -  

 รวม  122,401,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

 มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุในวาระนีร้วม 52 ราย 

หมายเหตุ  

 มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2564 

 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงว่า ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบั

บริษัท ขอ้ 45 ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสทุธิ

ประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี ้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของทุน               

จดทะเบียน รวมทัง้บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการ

ภายหลังหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคับของบริษัท 

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่

คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร  

และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 44 ก าหนด

หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั เวน้แต่ในกรณีบรษิัทออกหุน้บรุมิสิทธิและก าหนดใหหุ้น้บรุมิสิทธิไดร้บั

เงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุม

ผูถื้อหุน้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร

พอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้

ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้หรือ

ที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แลว้แต่กรณี ทั้งนี ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุน้และให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการ

จ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย  

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรเป็นทนุ

ส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดงันี ้



 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565  หนา้ 16 จาก 31 
 
 

1. งดการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทไดจ้ัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายของ

บริษัท จนเต็มจ านวนรอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทตัง้แต่ปี 2564 ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับรษิัท จึงไม่จ าเป็นตอ้งพิจารณาจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมายอีก 

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานปี 2564 เพิ่มเติมเป็นจ านวน 22,400,000 บาท (ยี่สิบสอง

ลา้นส่ีแสนบาทถว้น) คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.14 บาท ในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 โดยจดัสรรจากก าไรสทุธิ ทัง้นีแ้บ่งออกเป็น 

2 ส่วน คือ 

 1) เงินปันผลจ านวน 0.09 บาทต่อหุน้ จดัสรรจากก าไรสทุธิส่วนที่เสียภาษีในอตัรารอ้ยละ 20 ซึ่งผูถื้อ

หุน้ประเภทบุคคลธรรมดาจะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ที่จ่ายรอ้ยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบ

ส่วนแปดสิบ 

 2) เงินปันผลจ านวน 0.05 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากก าไรสุทธิจากกิจการของบริษัทย่อยที่ไดร้ับสิทธิ

ประโยชนส่์งเสรมิการลงทนุ (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษี ซึ่งผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาจะตอ้งถกูหกัภาษี 

ณ ที่จ่ายรอ้ยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได ้

3. รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานในปี 2564 ดงันี ้

 

รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการด าเนินงานในปี 2564 ทั้งหมดเป็นจ านวน 

75,200,000 บาท (เจ็ดสิบหา้ลา้นสองแสนบาทถว้น) คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.47 บาท  หรือคิดเป็นรอ้ยละ 99.15 ของก าไร

สทุธิจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท 

และคณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัท่ี        22 

มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงิน  

ปันผลประจ าปี 2564 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มติทีป่ระชุม
คณะกรรมการ คร้ังที ่

วันทีป่ระชุม จ่ายจากผลการด าเนินงาน จ านวนเงนิทีจ่่าย (บาท) วันทีจ่่ายปันผล 

4/2564 10 ส.ค. 2564 งวดหกเดือนปี 2564 28,800,000 9 ก.ย. 2564 
5/2564 15 พ.ย. 2564 ไตรมาสที่ 3/2564 24,000,000 15 ธ.ค. 2564 

รวมเป็นเงินท่ีจา่ยปันผลระหวา่งกาล 52,800,000  
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1. งดการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทไดจ้ัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายของ

บริษัท จนเต็มจ านวนรอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทตัง้แต่ปี 2564 ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับรษิัท จึงไม่จ าเป็นตอ้งพิจารณาจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมายอีก 

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานปี 2564 เพิ่มเติมเป็นจ านวน 22,400,000 บาท (ยี่สิบสอง

ลา้นส่ีแสนบาทถว้น) คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.14 บาท ในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 โดยจดัสรรจากก าไรสทุธิ ทัง้นีแ้บ่งออกเป็น 

2 ส่วน คือ 

 1) เงินปันผลจ านวน 0.09 บาทต่อหุน้ จดัสรรจากก าไรสทุธิส่วนที่เสียภาษีในอตัรารอ้ยละ 20 ซึ่งผูถื้อ

หุน้ประเภทบุคคลธรรมดาจะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ที่จ่ายรอ้ยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบ

ส่วนแปดสิบ 

 2) เงินปันผลจ านวน 0.05 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากก าไรสุทธิจากกิจการของบริษัทย่อยที่ไดร้ับสิทธิ

ประโยชนส่์งเสรมิการลงทนุ (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษี ซึ่งผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาจะตอ้งถกูหกัภาษี 

ณ ที่จ่ายรอ้ยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได ้

3. รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานในปี 2564 ดงันี ้

 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 122,401,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 รวม  122,401,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

 มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุในวาระนีร้วม 52 ราย 

 

มติทีป่ระชุม
คณะกรรมการ คร้ังที ่

วันทีป่ระชุม จ่ายจากผลการด าเนินงาน จ านวนเงนิทีจ่่าย (บาท) วันทีจ่่ายปันผล 

4/2564 10 ส.ค. 2564 งวดหกเดือนปี 2564 28,800,000 9 ก.ย. 2564 
5/2564 15 พ.ย. 2564 ไตรมาสที่ 3/2564 24,000,000 15 ธ.ค. 2564 

รวมเป็นเงินท่ีจา่ยปันผลระหวา่งกาล 52,800,000  
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หมายเหตุ  

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 

2565 

ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบั

ของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี อตัราหนึ่งในสาม 

หรือจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกับจ านวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มา

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได ้ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ครัง้นีม้ีกรรมการที่ตอ้งออกจาก

ต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

1. นางสาวเยาวโรจน ์ กลิ่นบญุ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน 

      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายเจนวิทย ์ จิวะกลุชยันนัท ์ รองประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 

3. นายสมโภช  ทนตุนัติวงศ ์ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่นบัรวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาดว้ยความ

รอบคอบ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ไดผู้้ที่มีความรู ้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ               

มีประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญอนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท และเขา้ร่วมประชมุกรรมการ/คณะท างาน

ทุกครัง้ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ

แกไ้ขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ตลอดจน

ประกาศที่เก่ียวขอ้ง และเพื่อจะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผูท้ี่จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ

เป็นไปตามเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และมีคุณสมบตัิความเป็นกรรมการอิสระตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีประวตัิการท างานปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 

3.  

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัท (ไม่นับรวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย) ไดก้ลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ 

ระมดัระวงั และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
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มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง จ านวน 3 ราย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายชื่อ

กรรมการ 
ต าแหน่ง 

จ านวนเสียงทีนั่บได้/ร้อยละ 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย 

งด

ออก

เสียง 

บัตร

เสีย 
รวม 

นางสาว

เยาวโรจน ์

กลิ่นบญุ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการ

ตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน 

122,401,801/100.00 - - - 122,401,801/100.00 

นายเจน

วิทย ์ 

จิวะกลุ

ชยันนัท ์

รองประธาน

กรรมการบรษิัท 

และ

กรรมการบรหิาร 

122,327,301/99.94 74,500/0.06 - - 122,401,801/100.00 

นายสมโภช  

ทนตุนัติวงศ ์

กรรมการบรหิาร 

และประธาน

เจา้หนา้ที่ฝ่าย

การเงิน 

122,401,801/100.00 - - - 122,401,801/100.00 

 

และมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุในวาระนีร้วม 52 ราย 

หมายเหตุ  

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่6      พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงว่า เพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ส าหรับกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท บริษัทได้ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรพัย ์หรืออื่นใด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ 

ความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงาน ผลการด าเนินงานของบรษิัท และแนวปฏิบตัิในอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงประโยชน์

ที่คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละท่าน  ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบตัิงานประจ าปี โดยใหค้่าตอบแทนอยู่ใน

ลักษณะที่เหมาะสม และระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ และเป็นไปตาม

พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ 22 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม

ประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอา้งอิงอตัราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาด

ใกลเ้คียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแลว้ จึงมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบันเป็น

อัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2561 ไม่ได้มีการปรับเพิ่มมาเป็นระยะเวลา 4 ปีแล้ว รวมทั้งกรรมการมีภาระหน้าที่และความ

รบัผิดชอบท่ีมากขึน้ จึงเห็นสมควรก าหนดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,188,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 ของค่าตอบแทนใน

ปี 2564 และกรรมการท่ีเป็นพนกังานบรษิัทจะไม่มีค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงขอเสนอ

ใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายไตรมาส ประจ าปี 2565 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายการ 

ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561-2564 
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
ประธาน

กรรมการ 
กรรมการ 

ประธาน

กรรมการ 
กรรมการ 

1. ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) 

    - คณะกรรมการบรษิัท 55,000 33,000 50,000 30,000 10 

    - คณะกรรมการตรวจสอบ 44,000 22,000 40,000 20,000 10 

    - คณะกรรมการบรหิาร - - - - - 

    - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

      ค่าตอบแทน 
- - - - - 

    - คณะท างานบรหิารความเส่ียง - - - - - 

    - คณะท างานก ากบัดแูลกิจการและ 

      รบัผิดชอบต่อสงัคม 
- - - - - 
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รายการ 

ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561-2564 
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
ประธาน

กรรมการ 
กรรมการ 

ประธาน

กรรมการ 
กรรมการ 

    - คณะท างานการจดัการดา้นความ

ยั่งยืน 
- - - - - 

2. ค่าตอบแทนอืน่ - - - - - 

 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ตามที่เสนอ 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

1,188,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 ของค่าตอบแทนในปี 2564 และกรรมการที่เป็นพนกังานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายการ 
ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561-2564 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ 
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ 

1.  ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)    
     - คณะกรรมการบรษิัท 55,000 33,000  50,000 30,000 10 
     - คณะกรรมการตรวจสอบ 44,000 22,000  40,000 20,000 10 
     - คณะกรรมการบรหิาร - - - - - 
     - คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา 
        ค่าตอบแทน 

- - - - - 

     - คณะท างานบรหิารความเส่ียง - - - - - 
     - คณะท างานก ากบัดแูลกิจการและ     
       รบัผิดชอบต่อสงัคม 

- - - - - 

      - คณะท างานการจดัการดา้นความยั่งยืน - - - - - 
2. ค่าตอบแทนอืน่ - - - - - 

 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 122,401,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
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ไม่เห็นดว้ย  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 รวม  122,401,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุในวาระนีร้วม 52 ราย 

หมายเหตุ  

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี 2565    

ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120    

และขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ 36 (6) ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัท

ทุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส 

จ ากัด ที่ผ่านมาไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างเหมาะสม ครบถว้น มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสมัพนัธห์รือไม่มีผลประโยชน์

ส่วนไดเ้สียใด ๆ กบับรษิัท บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ

เป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเป็นบริษัทที่ไดร้ับความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) จึงเห็นควรเสนอให ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์       

คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ซึ่งประกอบดว้ยผูส้อบบญัชีดงัต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย ประจ าปี 2565 

1. นายพิสิฐ    ทางธนกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4095  หรือ   

2. นางสาวนนัทิกา  ลิม้วิรยิะเลิศ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 7358 หรือ  

3. นางสาวธิตินนัท ์ แว่นแกว้   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 9432 

ทั้งนี ้ตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส 

จ ากดั ไดเ้สนอรายชื่อผูส้อบบญัชีดงัต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2565  

1. นายพิสิฐ    ทางธนกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4095  หรือ   

2. นางสาวนนัทิกา  ลิม้วิรยิะเลิศ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 7358 หรือ  

3. นายไพบลู   ตนักลู   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4298 
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ต่อมา บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ไดข้อเปลี่ยนรายชื่อผูส้อบบญัชีรายที่ 3 จาก  นาย

ไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4298 เป็น นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 9432 แทน  

    ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีทัง้สามไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ให ้บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ท าหนา้ที่ตรวจสอบ สอบทาน         

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทแทน ในการแต่งตัง้ให ้บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็น

ผูส้อบบญัชีครัง้นีเ้ป็นรอบปีบญัชีที่ 4 ติดต่อกนั นบัจากรอบปีบญัชี 2562 โดยมี นายพิสิฐ ทางธนกลุ เพียงท่านเดียวเป็น  ผู้

ลงลายมือชื่อในงบการเงินของกลุ่มบรษิัท 

และเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี (รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี และค่าสอบทานงบ 

การเงินรายไตรมาส) เป็นจ านวนเงิน 3,500,000 บาทต่อปี โดยลดลงจากปี 2564 เป็นจ านวน 200,000 บาท เนื่องจาก 

บริษัท มิตซุย ไอซีที จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีธุรกรรมลดลง และไดร้วมค่าตรวจสอบแบบค าขอใชสิ้ทธิและประโยชน์

ยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จ ากัด เป็นจ านวน 100,000 บาท แลว้ ทัง้นี ้ค่าตอบแทนในการสอบ

บญัชีขา้งตน้ ไม่รวมค่าบรกิารอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น เบีย้เลีย้ง ค่าเดินทาง เป็นตน้   

 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิแต่งตัง้  

 1. นายพิสิฐ    ทางธนกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4095  หรือ   

 2. นางสาวนนัทิกา  ลิม้วิรยิะเลิศ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 7358 หรือ  

3. นางสาวธิตินนัท ์  แว่นแกว้            ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 9432 

ในนาม บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2565 และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี เป็นจ านวนเงิน 

3,500,000 บาทต่อปี ซึ่งไดร้วมค่าตรวจสอบแบบค าขอใชสิ้ทธิและประโยชนย์กเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของ บริษัท ธรรม 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
ปี 2565 (บาท) 
(เพื่อพิจารณา) 

ปี 2565 (บาท) 

ค่าสอบบญัชีของบรษิัท 2,340,000  2,410,000 

ค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อย 1,160,000 1,290,000 

รวม 3,500,000  3,700,000 

ค่าบรกิารอื่น ๆ เบิกจา่ยตามจรงิ         เบิกจ่ายตามจรงิเป็นจ านวน        53,000 
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ดิจิตอล จ ากัด เป็นจ านวน 100,000 บาท แลว้ ทั้งนี ้ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีขา้งตน้ ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-

Audit Fee) และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น เบีย้เลีย้ง ค่าเดินทาง เป็นตน้   

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 122,401,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 รวม  122,401,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุในวาระนีร้วม 52 ราย 

หมายเหตุ  

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคก์ารใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ

 เพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 

 ผู้ด  าเนินการประชุมชีแ้จงว่า ตามที่บริษัทไดเ้สนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก 

(IPO) จ านวน 40,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 11 บาท เมื่อวนัที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 โดยไดร้บัเงินจากการเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งสิน้ 426.48 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น บริษัทได้แจ้ง

วัตถุประสงคข์องการใชเ้งินเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ แต่เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีเงินทุนหมนุเวียนใน

กิจการเพียงพอแลว้ และมีความประสงคท์ี่จะลงทนุในกิจการอื่น ๆ ในประเภทธุรกิจดา้นเทคโนโลยี ซึ่งมีส่วนส่งเสรมิธุรกิจ

ของบรษิัทในปัจจบุนั ที่มีความน่าสนใจและสามารถเพิ่มผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิัทและผูถื้อหุน้ไดใ้นระยะยาว  

 รวมถึงเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการ

อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ ขอ้ 38 (6) (ก) หากมีการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคก์ารใชเ้งินตามที่ระบุไวใ้นค าขอ

อนุญาตหรือแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์และหนงัสือชีช้วน จะตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อ

หุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคดัคา้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมถึงการปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทนุ ที่ ทจ. 71/2561 เรื่องรายงานในหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทท่ีมีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน

ตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละรา่งหนงัสือชีช้วน 
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 จากเดิม (ตามทีแ่บบแสดงรายการได้ระบุไว้ในหนังสือชีช้วนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท)     

วัตถุประสงคก์ารใช้
เงนิ 

จ านวน
เงนิ  
(ล้าน
บาท) 

ระยะเวลาทีใ่ช้
เงนิ

โดยประมาณ 
รายละเอียด 

เงินทนุหมนุเวียน

กิจการ 

417.38 2564 - 2566 1. ขยายการให้บริการระบบที่เป็นความเชี่ยวชาญของ

กลุ่มบริษัท เพื่อใหบ้ริการในหลากหลายรูปแบบมากขึน้ 

ซึ่ ง จะต้องขยายจ านวนพนักงานที่ มี ความ รู ้และ

ประสบการณ ์เพื่อรองรบัขอบเขตการใหบ้รกิารท่ีมากขึน้ 

2. กลุ่มบริษัทต้องการเงินทุนหมุนเวียนมากขึ ้นเพื่อ

รองรับการขยายจ านวนคู่ ค้าทางการตลาด โดยมี

วตัถุประสงคข์ยายการท าการตลาดกับผูส้มคัรรบับรกิาร

ดิจิทลัคอนเทนตก์บัโอเปอเรเตอรท์ี่มากขึน้ 

รวม 417.38 
  

 โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทคงเหลือเงินที่ไดจ้ากการเพิ่มทุนเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนกิจการ

เป็นจ านวน 336.78 ล้านบาท ตามรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนฉบับล่าสุดลงวันที่  11 มกราคม 2565 จึงขอเสนอให้

เปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินส าหรบัเงินเพิ่มทนุท่ีคงเหลือจ านวน 336.78 ลา้นบาท  

 เป็นดังนี ้

วัตถุประสงคก์ารใช้
เงนิ 

จ านวน
เงนิ  
(ล้าน
บาท) 

ระยะเวลาทีใ่ช้
เงนิ

โดยประมาณ 
รายละเอียด 

1. เงินทนุหมนุเวียน

กิจการ 

 

186.78 

 

 

2564 - 2566 

 

 

1. ขยายการใหบ้ริการระบบที่เป็นความเชี่ยวชาญ

ของกลุ่มบริษัท เพื่อใหบ้ริการในหลากหลายรูปแบบ

มากขึน้ ซึ่งจะตอ้งขยายจ านวนพนักงานที่มีความรู ้

และประสบการณ ์เพื่อรองรบัขอบเขตการใหบ้ริการ

ที่มากขึน้  

2. กลุ่มบริษัทตอ้งการเงินทุนหมนุเวียนมากขึน้เพื่อ

รองรับการขยายจ านวนคู่คา้ทางการตลาด โดยมี
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วัตถุประสงคก์ารใช้
เงนิ 

จ านวน
เงนิ  
(ล้าน
บาท) 

ระยะเวลาทีใ่ช้
เงนิ

โดยประมาณ 
รายละเอียด 

วัตถุประสงคข์ยายการท าการตลาดกับผู้สมัครรบั

บรกิารดิจิทลัคอนเทนตก์บัโอเปอเรเตอรท์ี่มากขึน้ 

2. เงินลงทนุในกิจการ  

อื่น ๆ 

150.00 2565 - 2567 ลงทุนในกิ จการอื่ น  ๆ  ในประ เภทธุ รกิ จด้าน

เทคโนโลยี ซึ่งมีส่วนส่งเสริมธุรกิจของบริษัทใน

ปัจจุบัน โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ

ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึง

กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเข้าท ารายการ 

โดยหากมีความคืบหน้าที่ชัดเจน บริษัทจะท าการ

เผยแพรข่่าวใหท้ราบต่อไป 

รวม 336.78 
 

 ทั้งนี ้การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคก์ารใชเ้งินขา้งตน้ ไม่ไดก้่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของ

บรษิัทแต่อย่างใด 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเปล่ียนแปลง

วัตถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุนที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) โดยมี

รายละเอียดตามที่เสนอ 

มติทีป่ระชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุนที่ไดร้บัจากการ

เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 122,401,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
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งดออกเสียง  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 รวม  122,401,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุในวาระนีร้วม 52 ราย 

 หมายเหตุ 

 วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

โดยไม่มีเสียงคดัคา้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติย้ายที่ตั้งส านักงานใหญ่ และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 5. ที่ตั้ง

 ส านักงานใหญ่ ให้สอดคล้องกับการย้ายส านักงานใหญ่ 

ผู้ด  าเนินการประชุมชีแ้จงว่า บริษัทมีความประสงคท์ี่จะย้ายที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทจากจังหวัด

นนทบรุี ไปยงักรุงเทพมหานคร เพื่อความสะดวกในการติดต่อในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นการยา้ยขา้มจงัหวดั ที่ตอ้งท าการ

แกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทในขอ้ 5. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงที่ตัง้ส านกังานใหญ่ โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้

  

 

นอกจากนี ้ เห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้บุคคลที่

คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน และมีอ านาจด าเนินการ

ตามค าสั่งของนายทะเบียนเพื่อใหก้ารจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

ข้อมูลปัจจุบัน ข้อมูลทีเ่สนอให้พิจารณาอนุมัต ิ
1. ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 
เลขที่ 99/9 ชัน้ท่ี 12 หอ้งเลขที่ 1204-5 หมู่ที่ 2            
ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางตลาด อ าเภอ   ปาก
เกรด็ จงัหวดันนทบรุี 

1. ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร ์ชัน้ที่ 41 หอ้งเลขที่ 
4106-7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120  

2. หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท  
ขอ้ 5. 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ จะตั้งอยู่  ณ จังหวัด
นนทบรุ ี

2. หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท  
ขอ้ 5. 
ที่ ตั้ งส านักงานใหญ่  จะตั้ งอยู่  ณ จั งหวัด
กรุงเทพมหานคร 
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ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควรใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิยา้ยที่ตัง้ส านกังาน

ใหญ่ และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 5. ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ ใหส้อดคลอ้งกบัการยา้ยส านกังานใหญ่ รวมถึง

การมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวขา้งตน้ 

มติทีป่ระชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิยา้ยที่ตัง้ส านกังานใหญ่ และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของ

บรษิัท ขอ้ 5. ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ ใหส้อดคลอ้งกบัการยา้ยส านกังานใหญ่ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 122,401,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 รวม  122,401,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุในวาระนีร้วม 52 ราย 

 หมายเหตุ 

 วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ลงคะแนน 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 24. เร่ืองการประชุมคณะกรรมการ 

 ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกับพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุ

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และค าชีแ้จงกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ เรื่อง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องหา้ง

หุน้ส่วนจดทะเบียน บรษิัทจ ากดั บรษิัทมหาชนจ ากดั สมาคมการคา้ และหอการคา้  

 บรษิัทประสงคแ์กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 24. เรื่อง การประชมุคณะกรรมการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

การแกไ้ขกฎหมาย และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ข้อความเดิม ข้อความทีแ่ก้ไข 
ขอ้ 24 

ในการประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่
นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ
ครบองคป์ระชุม และให้ประธานกรรมการท าหนา้ที่เป็น
ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ  ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้
และมีรองประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการ
เป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชมุนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่
ได ้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานท่ีประชมุ 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียง
ข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเพื่อเป็นเสียงชีข้าด  

ใ นก ร ณี เ ป็ นก า รป ร ะชุ ม คณะก ร รมก า ร ผ่ า น ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส ์กรรมการที่เขา้ร่วมประชุมทั้งหมดจะตอ้ง
อยู่ในราชอาณาจกัร โดยกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมอย่าง
นอ้ยหนึ่งในสาม (1/3) ขององคป์ระชมุตอ้งอยู่ในที่ประชมุ
แห่งเดียวกัน ทั้งนี ้ การประชุมคณะกรรมการผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสจ์ะตอ้งกระท าผ่านระบบการควบคุมการ
ประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดา้น
สารสนเทศโดยใหม้ีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ 
(แลว้แต่กรณี) ของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชมุทุกคนตลอด
ระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ที่ เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบ
ควบคุมการประชมุตอ้งมีองคป์ระกอบพืน้ฐานเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ

ขอ้ 24 

ในการประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่
นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ
ครบองคป์ระชุม และให้ประธานกรรมการท าหนา้ที่เป็น
ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ  ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้
และมีรองประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการ
เป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชมุนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่
ได ้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานท่ีประชมุ 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียง
ข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเพื่อเป็นเสียงชีข้าด  

ใ นก ร ณี เ ป็ นก า รป ร ะชุ ม คณะก ร รมก า ร ผ่ า น ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส ์          ใหด้  าเนินการตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ 
เงื่อนไขและมาตรฐาน ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ 
และ/หรือค าสั่งใด ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช ้ณ วัน
ประชมุคณะกรรมการครัง้นัน้ 
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ข้อความเดิม ข้อความทีแ่ก้ไข 
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 (รวมทัง้ที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม)  

  

 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ที่เสนอแก้ไข รวมถึงให้ด าเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไข

ขอ้บงัคบับริษัทตามที่เสนอ โดยมอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจของ

บรษิัทมอบหมาย มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน และมีอ านาจด าเนินการตาม

ค าสั่งของนายทะเบียนเพื่อใหก้ารจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

 ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแกไ้ขขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 

24. เรื่องการประชมุคณะกรรมการ รวมถึงการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ 

มติทีป่ระชุม 

 ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 24. เรื่องการประชมุคณะกรรมการ

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 122,401,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง  -  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 รวม  122,401,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุในวาระนีร้วม 52 ราย  

 หมายเหตุ 

 วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ลงคะแนน 
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วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)   

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 12.00 

นาฬิกา 

 

 ลงชื่อ  ______ _____________________ 

         ( นายจิรพนัธ ์สินธุนาวา ) 

                                                  ประธานกรรมการบรษิัท 

 


