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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

ของ บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 
2564 ณ ห้องออดิทรอเรี่ยม ช้ัน 6 ทรูดิจิทัล พาร์ค  เลขท่ี 101 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

เร่ิมการประชุม เวลา 13.00 น.  

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง จ านวน 19 ราย และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 38 ราย รวมทั้งสิ้น  57 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 
234,251,061 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.56 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัท
มหาชน”) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท โดยมีนายเวทย์ นุชเจริญ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และ
ก่อนที่จะเริ่มการประชุมวาระต่าง ๆ ผู้ด าเนินการประชุมได้ช้ีแจงเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
การซักถาม หรือการแสดงความเห็นระหว่างการประชุมให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (9 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของจ านวนคณะกรรมการบริษัท 

1.  นายเวทย ์  นุชเจริญ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  

2.  นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
บรรษัทภิบาล  

3.  นายไกร  วิมลเฉลา กรรมกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ
บรรษัทภิบาล / กรรมการยุทธศาสตร์  

4.  นางเนาวรัตน ์ วิมลเฉลา กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / ผู้อ านวยการสายงาน
บริหารทั่วไป  

5.  นายจิรณุ  กุลชนะรัตน์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความ
เสี่ยง  

6.  นางโสภา อรุณรัตนา กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน  

7.  นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อ านวยการสายงาน 
Outsource 1  
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8.  นายณัฐพล วิมลเฉลา กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Microsoft Team Meeting) 

1.  นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการยุทธศาสตร์  

กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1.  ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการ
ยุทธศาสตร์/กรรมการตรวจสอบ  

ผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 

1.  นางสุจิตรา ดิษฐปาน ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน 

2.  นายชินภัทร  จาดเจริญ ผู้อ านวยการสายงานเทคโนโลยีและพัฒนาธุรกิจ  

3.  นายณัฐนนท ์ กฤษณรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

4.  นางสาวเอษรา วิมลเฉลา ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจรถเช่า  

5.  นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

 คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 

2 คุณก าพล ทรวงบูรณกุล จากบริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

3 คุณเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ จากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง 

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด โปรดท าเครื่องหมายกากบาทลงในบัตร
ลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย 
โดยผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือช่ือก ากับในบัตรลงคะแนนดังกล่าวด้วย   
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3. ส าหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อไป
หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจาก
การหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ  และหากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” 
หรือ “งดออกเสียง”  กรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน 

4. หากวาระใด ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานจะถือว่าท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ 

5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

6. ส าหรับในการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้น
ทุกท่าน บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการเทคะแนนไปทางเห็นด้วย และส าหรับการลงมติในแต่ละวาระ ขอ
อนุญาตเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่าน้ัน 

7. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนน
เสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงช่ือให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุม ทางบริษัท
จะท าการบันทึกคะแนนของท่านไว้โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับ
มอบฉันทะท่ีได้รับสิทธิ์ให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ 

การแสดงความเห็นหรือซักถาม 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น โดยขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และนั่งประจ าที่ที่ก าหนดไว้  โดยก่อนการ
ออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ ขอให้ถามค าถามโดยการเขียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ในกระดาษที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยให้ระบุค าถาม และแจ้งช่ือ -นามสกุล ของผู้ถือหุ้น และน าส่งให้
เจ้าหน้าท่ี แทนการสอบถามทางไมโครโฟน และหากไม่ระบุชื่อ-สกุลผูถ้าม บริษัทขออนุญาตข้ามค าถามหรือข้อเสนอแนะเนื่องจาก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

ทางบริษัทจะด าเนินการจัดประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ช่ัวโมง ค าถามทุกค าถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทจะตอบและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เรียนเชิญให้อาสาสมัครจากท่านผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม จ านวน 1 ท่าน คือนางสาวพรเพ็ญ ชินชัยวณิชกิจ 
เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 

จากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
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วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 
2563 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม รายละเอียดปรากฏ
ตาม เอกสารแนบท้าย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นพิจารณา  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุน้
ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มีผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) 
1 หุ้น = 1 เสียง 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 234,903,075 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.00 

 234,903,075 100.00 

หมายเหตุ ก่อนลงมติในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจ านวน 22 ราย ท าให้มีจ านวนผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 1 เท่ากับ 79 ราย  มีจ านวนหุ้นรวมทั้งหมด 
234,903,075 หุ้น  

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้ 

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 บริษัทมียอดรายได้รวมเป็น
เงินจ านวน 2,067 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 111 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยก าไรขั้นต้นปี 2563  
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เพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีก่อน ด้านก าไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจ านวน 31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
28 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส าหรับปัจจัยที่ท าให้ผลการด าเนินงานของปี 2563 สูงขึ้น คือ ธุรกิจให้บริการรถเช่า และธุรกิจจ้างเหมา
แรงงาน ทีม่ีรายได้เพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ บริษัทยังแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของการด าเนินงานที่บริษัทก าลังด าเนินการอยู่ โดยนายจิรณุ  
กุลชนะรัตน์ ได้มอบหมายให้นายชินภัทร จาดเจริญ ผู้อ านวยการสายงานเทคโนโลยีและพัฒนาธุรกิจ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม โดยนาย
ชินภัทร จาดเจริญ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทได้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีและน าแพลตฟอร์มต่าง ๆ มาใช้ เพื่อให้
สอดคล้องกับกระบวนการท างานของลูกค้าให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น และช่วยให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนลงได้ เช่น 

- การบริหารจัดการงานจ่ายค่าแรง น าระบบ Tiktrack เพื่อช่วยในการลงเวลาท างาน ลางาน, ระบบ Next 
เพื่อน าข้อมูลการลงเวลาการท างานมาประมวลผลและค านวน และน าไปใช้ในการจ่ายค่าแรง , ระบบ 
iRecruit เพื่อช่วยในการคัดกรอง และคัดสรรบุคลากร, ระบบ ERP เพื่อช่วยให้แผนกบัญชีและการเงิน 
หรือแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้บริหารจัดการข้อมูล สะดวกรวดเร็ว, ระบบ E-Slip เพื่อช่วยในการ
ประหยัดทรัพยากรกระดาษ  

- การบริหารจัดการงานบุคลากรและการแทนงาน เพื่อช่วยให้สามารถบริหารบุคลากรได้ทดแทนทันที 

- การบริหารจัดการงานบริการรถเช่า เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการยานพาหนะ, หากเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน หรือพบปัญหา เรียกใช้บริการทีม Services, ทีม Operation Support 

- การจัดการงานเอกสารและการลงนาม เพื่อช่วยให้สะดวกในการอนุมัติเอกสารส าคัญต่างๆ ในทุกๆ 
สถานท่ี 

- การจัดการตามข้อก าหนด SLA เพื่อช่วยในการบริหารเวลาในการท างานของแต่ละขั้นตอนให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข ผู้อ านวยการสายงาน Outsource 1 ได้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของการที่บริษัทได้
น าเทคโนโลยี หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไปให้ลูกค้าได้ทดลองใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และลูกค้าเกิดความประทับใจและช่ืนชอบกับ
ระบบต่าง ๆ เนื่องจาก ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด และเมื่อได้ลองเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน ซึ่งมั่นใจว่าทางคู่แข่ง 
ยังไม่มีบุคลากร เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มต่าง ๆ  

นายจิรณุ  กุลชนะรตัน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่าทางบริษัทมีการพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ามาโดยตลอด  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  

ค าถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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ผู้ถือหุ้น (นายปิยพงษ์ ประสาททอง) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 ในปีนี้และปีที่แล้ว บริษัทมีนโยบายให้พนักงานและผู้บริหารท างานที่บ้าน (Work from home) หรือไม่ / ผลประกอบการ
ของบริษัทเป็นอย่างไรบ้าง จ านวนลูกค้าท่ีจ้างบริษัทจะลดลงหรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า ที่ผ่านมาบริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานท างานที่บ้าน (Work from home) ตาม
รูปแบบการท างานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับธุรกิจและการให้บริการกับลูกค้า และบริษัทยังมีนโยบายในการช่วยดูแลในเรื่องของ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หากพนักงานคนใดติดเช้ือโรคดังกล่าว   

ด้านผลกระทบกับธุรกิจ บริษัทได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในทาง
กลับกันจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อาจส่งผลกระทบด้านบวกแก่บริษัท เนื่องจากทุกธุรกิจมีความตื่นตัวและให้ความส าคัญกับ
การใช้บริการ Outsource มากขึ้น 

เมื่อไม่มีค าถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น 

วาระที่ 3             พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ 

นายณัฐนนท์  กฤษณรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท ส าหรับ
ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นโดยสรุปว่า งบการเงินดังกล่าว
แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน โดยถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่
ในรายงานประจ าปีของบริษัท (56-1 One Report)  ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้ง
นี้  และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยสาระส าคัญของข้อมูลทางการเงินเป็นไปตามที่ได้มีการ
รายงานในวาระที่ผ่านมา 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบ
การเงินของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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มีผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) 
1 หุ้น = 1 เสียง 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 234,913,075 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.00 

 234,913,075 100.00 

หมายเหตุ ก่อนลงมติในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจ านวน 2 ราย ท าให้มีจ านวนผู้ถือ
หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 3 เท่ากับ 81 ราย มีจ านวนหุ้นรวมทั้งหมด 
234,913,075 หุ้น  

วาระที่ 4             พิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 115 และข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 39 และข้อ 48 ซึ่งก าหนดให้การจัดสรรปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี 
โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่าย
ปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ ข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของ
คณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ประธานฯ ขอให้ คุณณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยคุณณัฐนนท์ กฤษณ
รุ่งเรือง ช้ีแจงว่า ส าหรับการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 บริษัทจะจ่ายปันผลโดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจ านวนไม่เกิน 62,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดค านวณเป็นเงินปันผลจ่าย
เท่ากับ 0.20 บาท ต่อหุ้น รวม เป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 62,000,000 บาท  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นท่ีไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน
การ จ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท 
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2) จ่ายปันผลบางส่วนเป็นเงินสดในอัตรา 0.02222222222 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเงินปันผล
ประมาณ 6,888,889 บาท 

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งแก้ไขอัตราปันผล ของการจ่ายปันผลบางส่วนท่ีเป็นเงินสด จาก เดิมที่มีการปัด

เศษโดยแสดงจดุทศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่ง (เดิม 0.0222บาท ต่อหุ้น)  เป็นการแสดงอัตราที่แสดงจุดทศนิยม 

11 ต าแหน่งแทน คือ 0.02222222222 บาท ต่อหุ้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการด าเนินการในส่วนท่ี

เกี่ยวข้องต่อไป 

 

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ท่ีจ่าย
ส าหรับปันผลที่จ่ายท้ังหมดจากปันผลในส่วนท่ีเป็นเงินสด ในการนี้ บริษัทก าหนดให้วันท่ี 22 เมษายน 2564 เป็นวันก าหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายปันผลดังกล่าวท้ังที่เป็นเงินสดและหุ้นสามัญในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

ทั้งนี้ ส าหรับทุนส ารองตามกฎหมาย ในปัจจุบันบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 31,000,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามจ านวนที่ก าหนดในมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 49 แล้ว บริษัทจึงไม่จ าต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายอีก 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
อนุมัติการจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มีผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) 
1 หุ้น = 1 เสียง 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 234,913,075 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.00 

 234,913,075 100.00 
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วาระที ่5  พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 62,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 310,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 372,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
จ านวนไม่เกิน 62,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
ของบริษัท 

ประธานฯ ขอให้ คุณจิรณุ กุลชนะรัตน ์เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยคุณจิรณุ กุลชนะรัตน์ ได้ชี้แจงต่อ
ที่ประชุมว่าสืบเนื่องมาจากบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายปันผลโดยออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น จ านวนไม่เกิน 62 ,000,000 
หุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 4 บริษัทจ าเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 62 ,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 310,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 372,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
62,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชญิ
ประชุมแล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้  และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้อง
ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 62 ,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 310,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 372,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
62,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มีผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) 
1 หุ้น = 1 เสียง 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 234,913,075 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บัตรเสีย 0 0.00 

 234,913,075 100.00 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 

ประธานฯ ขอให้ คุณจิรณุ กุลชนะรัตน์ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยคุณจิรณุ กุลชนะรัตน์ แจ้งต่อที่
ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน
ของบริษัทในวาระที่ 5 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทนดังน้ี 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จ านวน 

: 372,000,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาท) 

 แบ่งออกเป็น : 372,000,000 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบสองล้านหุ้น) 

 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท) 

 แบ่งออกเป็น :   

 หุ้นสามัญ : 372,000,000 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบสองล้านหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ  : -ไม่มี- - 

 

นอกจากน้ีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
มอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการลงนามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน 
และการยื่นขอจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อการดังกล่าว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อการดังกล่าว ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการด าเนินการดังกล่าว
ตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตาม
ค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที ่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้  และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้อง
ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ        
ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี ้

มีผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) 
1 หุ้น = 1 เสียง 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 234,913,075 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บัตรเสีย 0 0.00 

 234,913,075 100.00 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท 

ประธานฯ ขอให้ คุณจิรณุ กุลชนะรัตน์ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยคุณจิรณุ กุลชนะรัตน์ แจ้งต่อที่
ประชุมว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรอบปี 2563 ที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผล
เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจ านวนไม่เกิน 62,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราจัดสรร 
5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดค านวณเป็นเงินปันผลจ่ายเท่ากับ 0.20 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 62 ,000,000 
บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลใน
อัตราหุ้นละ 0.20 บาท  

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้  และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้อง
ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทและพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจโดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มีผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) 
1 หุ้น = 1 เสียง 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 234,913,075 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.00 

 234,913,075 100 

วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและความโปร่งใสในการพิจารณา
เลือกตั้ง  ได้เชิญกรรมการที่ครบก าหนดวาระและมาร่วมประชุมในวันนี้ ออกจากห้องประชุมช่ัวคราว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ 

ประธานฯ ขอให้ คุณจิรณุ กุลชนะรัตน์ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในวาระนี้  โดยคุณจิรณุ  กุลชนะรัตน์  แจ้งต่อ
ที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับ
เข้ามารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้นให้ใช้
วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และจากผลการจับฉลาก
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2564  มีจ านวน 4 ท่าน  ได้แก่ 

1. นายเวทย ์นุชเจริญ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ 

   บริหารความเสี่ยง 

2. นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

     กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
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3. นายณัฐพล วิมลเฉลา  กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  

4. นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง /        

                                          ผู้อ านวยการสายงาน Outsource 1 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากต าแหน่งทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง 
และส าหรับผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการ
อิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดเช่นเดียวกับ
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสม และประโยชน์สูงสุดของการด าเนินงานของบริษัท 
แล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุน้
ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และแจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายเวทย์ นุชเจริญ นายอุดม
ศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย นายณัฐพล วิมลเฉลา และ นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการ
เลือกตั้งนายเวทย์ นุชเจริญ กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
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มีผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) 
1 หุ้น = 1 เสียง 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 234,913,075 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.00 

 234,913,075 100.00 

 

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการ
เลือกตั้งนายอุดมศักดิ์  โรจน์วิบูลย์ชัย กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มีผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) 
1 หุ้น = 1 เสียง 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 234,913,075 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.00 

 234,913,075 100 

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิ
การเลือกตั้งนายณัฐพล  วิมลเฉลา กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
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มีผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) 
1 หุ้น = 1 เสียง 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 234,913,075 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.00 

 234,913,075 100.00 

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการ
เลือกตั้งนางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มีผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) 
1 หุ้น = 1 เสียง 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 234,913,075 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.00 

 234,913,075 100.00 

 ผู้ด าเนินการประชุม เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง กลับ
เข้าห้องประชุม 

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจ าปี 2564 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท 
ประจ าปี 2564  และรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท 
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2564 โดยค านึงถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทน
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กรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่มที่ท าธุรกิจลักษณะใกล้เคียงกั นกับของ
บริษัทโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

ค่าเบ้ียประชุม 

(1) ประธานกรรมการบริษัท 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

(2) กรรมการบริษัท 15,000 บาท/คน/ครั้ง 

(3) ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

(4) กรรมการชุดย่อย 15,000 บาท/คน/ครั้ง 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

กรรมการผูไ้มไ่ด้เป็นผู้บรหิาร 10,000 บาท/คน/เดือน 

ทั้งนี้ กรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน นอกจากนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2564 นอกเหนือจากที่ระบุไว้
ข้างต้น 

นอกจากน้ี ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจ าปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 
2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2564 ค่าตอบแทนปี 2563 

ค่าเบ้ียประชุม  

(1) ประธานกรรมการบริษัท 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

(2) กรรมการชุดย่อย 15,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ครั้ง 

(3) ประธานกรรมการชุดย่อย 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

(4) กรรมการชุดย่อย 15,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ครั้ง 

ค่าตอบแทนรายเดือน  

กรรมการผูไ้มไ่ด้เป็นผู้บรหิาร 10,000 บาท/คน/เดือน 10,000 บาท/คน/เดือน 



 

 

17 

 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุน้
ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และแจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม 

มติท่ีประชุม 

ที่ประ ชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ าสองในสามของจ านวนเสียงทั้ งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มีผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) 
1 หุ้น = 1 เสียง 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 234,913,075 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บัตรเสีย 0 0.00 

 234,913,075 100.00 

วาระที่ 10           พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี 

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกถึง
คุณสมบัติและประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่า บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  เป็น
ส านักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระมีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม  ทั้งนี้ ผู้สอบ
บัญชีทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
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1.  นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 4521  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2560 
และ/หรือ 

2.  นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 3516 (ยงั
ไมเ่คยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท)และ/หรอื 

3.  นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 4807 (ยงั
ไมเ่คยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท) และ/หรอื 

4.  นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 5659 (ยงั
ไมเ่คยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท)และ/หรอื 

 

 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ และมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 2,450,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุน้
ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และแจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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มีผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) 
1 หุ้น = 1 เสียง 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 234,913,075 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.00 

 234,913,075 100.00 

วาระที่ 11          พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

                       ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมดังนี้ 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นในห้องประชุม 

นายศราวุฒิ ปิยอารยะนันท์ สอบถามว่าบริษัทมีแผนขยายธุรกิจอย่างไร และมีแผนในการเข้าซื้อหรือควบรวม (Mergers and 
Acquisitions) กิจการใด ๆ หรือไม่ หากมี ขนาดโครงการ และงบประมาณ และผลตอบแทนท่ีคาดการณ์เป็นอย่างไร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า ในส่วนของโครงการเข้าซื้อหรือควบรวม (Mergers and Acquisitions) ตอนนี้อยู่ระหว่าง
การศึกษาความเป็นไปได้ ซึ่งยังไม่มีความแน่นอน อย่างไรก็ตามส าหรับการขยายและต่อยอดธุรกิจบริษัทมีนโยบายในการขยาย
ธุรกิจในประเภทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจะใช้งบประมาณในจ านวนหนึ่ง ซึ่งหากบริษัทได้ด าเนินการดังกล่าว บริษัท
เช่ือว่าจะท าให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าอย่างไรบริษัทจะแจ้งข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์ และบริษัทต่อไป 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล มีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการจ่ายปันผลเป็นเงินสด ปกติหรือไม่ 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งว่า การจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลไม่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์การประชุมแบบ E meeting มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ต่างจากประชุมปกติหรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่เกิน 100,000 บาท ต่างจากการประชุมแบบทั่วไป (Physical) เนื่องจากต้อง
มีเทคโนโลยี เข้ามาเพิ่มเติม และเจ้าหน้าที่ call center ส าหรับรับลงทะเบียนล่วงหน้า และถามตอบแก้ปัญหากรณีผู้ถือหุ้นไม่
สามารถลงทะเบียนได้ 
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นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ โครงการเข้าซื้อหรือควบรวม (Mergers and Acquisitions) จะเป็นแนวไหน ต้องมีผู้ร่วมลงทุน
หรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่า เบื้องต้นในการเข้าซื้อหรือควบรวม (Mergers and Acquisitions) บริษัทอาจพิจารณาไม่มีผู้
ร่วมลงทุน อย่างไรก็ตามหากเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีร่วมลงทุน บริษัทจะพิจารณาร่วมลงทุนที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

นายนฤดล นวลนิ่มปัจจุบันสัดส่วนรายได้จาก SO Green, SO Wheel, SO People  และ SO Next เป็นอย่างไร และสัดส่วน
ก าไรจาก ทั้ง 4 SO เป็นอย่างไร 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งว่า ปัจจุบันสัดส่วนรายได้จาก SO People = ร้อยละ 74 , SO Wheel = ร้อยละ14 , SO 
Green =   ร้อยละ 7 และ SO Next = ร้อยละ 5และสัดส่วนก าไรสุทธิจากทั้ง 4 SO โดย SO People = ร้อยละ 6.3 , SO 
Wheel = ร้อยละ 10 , SO Green = ร้อยละ 4.1 และ  SO Next  =ร้อยละ 7.6 

นายนฤดล นวลนิ่ม เป้าหมายของสัดส่วนรายได้ในอีก 3-5 ปี ข้างหน้า เป็นอย่างไร และมีแผนจะท าอย่างไรให้ถึงเป้าหมาย
นั้น 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  แจง้ว่า เป้าหมายสัดส่วนรายได้ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า คาดว่าในปีท่ี 5 ธุรกิจ SO Next (ท่ีเกี่ยวกับด้าน
ดิจิทัล) จะมีรายได้และก าไรเพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันหลาย ๆ ธุรกิจมีความต้องการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรของ
ตนเอง ซึ่งทาง SO สามารถน าเสนอบริการใหม่ ๆ จากธุรกิจของ SO Next ให้กับลูกค้ารายเดิม และลูกค้าใหม่ ได้ ส่วนด้านธุรกิจ 
SO Wheel เช่นกันมุ่งเน้นต่อยอดลูกค้ารายเดิม และหาลูกค้ารายใหม่ และส าหรับธุรกิจ SO People ทางบริษัทยังคงมุ่งเน้นเป็น
หลักในการด าเนินธุรกิจ Outsource บุคลากร ซึ่งปัจจุบัน SO People ได้มีการขยาย Outsource บุคลากรที่มีความรู้ ความ
ช านาญ ด้าน IT ซึ่งเล็งเห็นความต้องการของลูกค้าท่ีมีเป็นจ านวนมาก  

นายนฤดล นวลนิ่ม แผนเพิ่มทุนเพื่อที่จะร่วมลงทุนบริษัทเล็งกลุ่มธุรกิจเป็นกลุ่มไหน จะเข้ามาในโมเดลธุรกิจใดของบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ แจ้งว่า การที่บริษัทจะเข้าไปร่วมลงทุนกับธุรกิจใดนั้น ทางบริษัทเล็งเห็นกลุ่มเป้าหมายประเภท 
Outsource เหมือนกัน เพราะจะท าให้มีผลตอบแทนท่ีมากขึ้น และอีกกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย คือ ประเภท Software House ที่เน้น
ทางด้าน Enterprise technology เพื่อช่วยให้กระบวนการในการท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ประธานฯ กล่าวปิดประชุม 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และเน้นย้ าว่าบริษัทให้ความส าคัญ กับ 3 เรื่องกล่าวคือ  
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เน้นย้ าความถูกต้องอย่างละเอียดที่สุด , การป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงหรือการ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน ให้เป็นไปตามแนวทางของ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเน้น
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ย้ าในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน ซึ่งบริษัทมีแผน ที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในอนาคต และ การ
ด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นตลอดยาวนาน  และขอปิดการประชุม  

ปิดประชุม เวลา 14.53 น. 

 

 

 

(นายเวทย์  นุชเจริญ) 

ประธานกรรมการบริษัท 

ในฐานะประธานที่ประชมุฯ 

 


