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รายงานการประชุมสามัญผู1ถือหุ1น ประจำป9 2565 

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 329 หมู.ที่ 10 ถนนรถรางสายเก.า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

วัน เวลา สถานท่ี 

การประชุมสามัญผูKถือหุKน ประจำปM 2565 ของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดใหKมีขึ้นเมื่อวันศุกร[ที่ 8 

เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ.านส่ืออิเล็กทรอนิกส[ตามพระราชกำหนดว.าดKวยการประชุมผ.านส่ืออิเล็กทรอนิกส[ พ.ศ. 

2563 โดยถ.ายทอด ณ เลขที่ 329 หมู.ที่ 10 ถนนรถรางสายเก.า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

เร่ิมการประชุม  

ผูKดำเนินการประชุมแจKงต.อที่ประชุมว.า การประชุมสามัญผูKถือหุKน ประจำปM 2565 ของบริษัทในวันน้ีมีผูKถือหุKนที่มาดKวยตนเอง และ

โดยการมอบฉันทะเปbนจำนวนรวม 45 ราย นับเปbนจำนวนหุKนรวมทั้งสิ้น 228,365,920หุKน คิดเปbนรKอยละ 61.3886 ของจำนวน

หุKนที่จำหน.ายไดKทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว.า 1 ใน 3 ของจำนวนหุKนที่จำหน.ายไดKทั้งหมดของบริษัทแลKว ครบเปbนองค[ประชุม

พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดKมีการแกKไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) มาตรา 103 และ

ขKอบังคับของบริษัท  

การประชุมสามัญผูKถือหุKน ประจำปM 2565 ของบริษัทในวันน้ีมีนายเวทย[ นุชเจริญ ประธานกรรมการบริษัท ทำหนKาที่เปbนประธาน

ในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และก.อนที่จะเริ่มการประชุมวาระต.าง ๆ ผูKดำเนินการประชุมไดKชี้แจงผูKเขKาร.วมประชุมเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ[วิธีการออกเสียงลงคะแนน การซักถาม หรือการแสดงความเห็นระหว.างการประชุมใหKที่ประชุมทราบ และแนะนำ

กรรมการ ผูKบริหารของบริษัท ผูKสอบบัญชีของบริษัท และตัวแทนจากบริษัท กุดั่น แอนด[ พาร[ทเนอร[ส จำกัด  ซ่ึงเปbนผูKสังเกตการณ[

ในการประชุมวันน้ี 

กรรมการผู1เข1ารNวมประชุม ( 11 ทNาน ) คิดเปQนสัดสNวนร1อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท 

1.  นายเวทย[ นุชเจริญ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการความเส่ียง 

2.  นายอุดมศักดิ์ โรจน[วิบูลย[ชัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา

และบรรษัทภิบาล 

3.  นายไกร วิมลเฉลา กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล/

กรรมการยุทธศาสตร[ 

4.  นางเนาวรัตน[ วิมลเฉลา กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร 

5.  นางโสภา อรุณรัตนา กรรมการ/ประธานเจKาหนKาที่บัญชีและการเงิน 
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6.  นายณัฐพล วิมลเฉลา กรรมการ/ประธานเจKาหนKาที่บริหาร 

7.  นายจิรายุส ทรัพย[ศรีโสภา กรรมการอิสระ/กรรมการยุทธศาสตร[ 

8.  นายจิรณุ กุลชนะรัตน[ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง 

9.  นางสาวกัณธิมา แจKงวันสุข  กรรมการ/กรรมการผูKจัดการ/กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการผู1เข1ารNวมประชุม ผNานส่ืออิเล็กทรอนิกสU 

1.  ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล/

ประธานกรรมการยุทธศาสตร[/กรรมการตรวจสอบ 

2.  นายแพทย[ศุภชัย ปาจริยานนท[ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการยุทธศาสตร[ 

ผู1บริหารท่ีเข1ารNวมประชุม ผNานส่ืออิเล็กทรอนิกสU 

1.  นายณัฐนนท[ กฤษณรุ.งเรือง รองกรรมการผูKจัดการ - บัญชีและการเงิน 

2.  นายชินภัทร จาดเจริญ รองกรรมการผูKจัดการ - เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

3.  นางสาวเอษรา วิมลเฉลา รองกรรมการผูKจัดการ – Outsource 2 

4.  นายอภิวัฒน[ เกรียงวัฒนากุล รองกรรมการผูKจัดการ – Investment & Project 

5.  นางสุจิตรา ดิษฐปาน รองกรรมการผูKจัดการ – Payroll & Billing 

6.  นายวัชรพล วิมลเฉลา กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูKจัดการ - การตลาด 

7.  นายกังวาล กุศลธรรมรัตน[ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

ผูKตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ไดKแก.  

1  นางสาวพิมพ[ใจ มานิตขจรกิจ   ผูKสอบบัญชี 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด[ พาร[ทเนอร[ส จำกัด ไดKแก.  

1  นายคม วชิรวราการ ทนายความหุKนส.วน 

2  นางสาววิภารัตน[  ทิมประเทือง ทนายความ 
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3  นางสาวขวัญชนก  คุณานุคุณ ทนายความ 

หลักเกณฑUการออกเสียงลงคะแนนและการแสดงความเห็นหรือซักถาม 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหKถือว.า 1 หุKน เท.ากับ 1 เสียง 

2. คะแนนของผูKถือหุKนที่มอบฉันทะ ใหKกรรมการอิสระไดKบันทึกรวมไวK และเปbนไปตามที่ระบุไวKในหนังสือมอบฉันทะ 

3. กรรมการบริษัทที่มีฐานะเปbนผูKถือหุKนขอใชKสิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามขKอเสนอแนะและมติของคณะกรรมการ

บริษัท 

4. สำหรับการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอใหKที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต.ละวาระ ผูKถือหุKน

จะตKองกลับมาที่ระบบ E-Voting เพื่อลงคะแนนเสียง “เห็นดKวย” “ไม.เห็นดKวย” หรือ “งดออกเสียง” โดยบริษัทใหKเวลา

ในการลงคะแนนเสียงในระบบ  ในแต.ละวาระเปbนเวลา 1 นาท ี

5. หากผูKถือหุKนไม.ไดKลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว.ามีมติอนุมัติ (เห็นดKวย) ตามที่เสนอใหKที่ประชุม

พิจารณา ทั้งนี้หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู. ผูKถือหุKนสามารถกลับไปแกKคะแนนเสียงภายในเวลาที่

ระบบกำหนดไวKไดK 

6. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมใหKถือจากคะแนนเสียงขKางมากของผูKถือหุKนซ่ึงมาเขKาร.วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถKา

มีคะแนนเสียงเท.ากัน ใหKประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปbนเสียงช้ีขาด 

7. การนับคะแนนเสียงในวาระเหล.านี้ บริษัทจะใชKวิธีหักคะแนนเสียงที่ไม.เห็นดKวยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียง

ทั้งหมด และส.วนที่เหลือจะถือว.าเปbนคะแนนเสียงที่เห็นดKวย 

8. หากผู Kถ ือหุ Kน หรือผู Kร ับมอบฉันทะ ตKองการเสนอความคิดเห็น หรือ เสนอคำถาม ผู Kถ ือหุ KนจะตKองกลับมาที่ระบบ 

Inventech Connect กดปุ�ม “ส.งคำถาม” จากน้ันใหKพิมพ[คำถามที่ตKองการสอบถามโดยละเอียด หลังจบการนำเสนอใน

แต.ละวาระการประชุม เม่ือถึงช.วงตอบคำถาม บริษัทจะเปbนผูKอ.านและตอบคำถามของท.าน 

9. ทั้งน้ี ผูKถือหุKนสามารถยกเลิกคำถามที่ไดKส.งมาแลKว โดยกดปุ�ม “ยกเลิก” 

กรณีที่คำถามมีปริมาณมาก บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม 

วาระท่ี1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู1ถือหุ1น ประจำป9 2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2564 

ประธานฯ เสนอใหKที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูKถือหุKน ประจำปM 2564  ซ่ึงประชุมเม่ือ

วันที่ 9 เมษายน 2564 ซ่ึงไดKมีการบันทึกรายงานการประชุมไวKอย.างถูกตKองและครบถKวนตามมติที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตาม 

เอกสารแนบท+าย 1 ที่ไดKจัดส.งใหKผูKถือหุKนพรKอมกับหนังสือเชิญประชุมแลKว และไดKเผยแพร.ในเว็บไซต[ของบริษัทเพื่อใหKผูKถือหุKน

พิจารณา  
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ประธานฯ ไดKเป�ดโอกาสใหKผูKถือหุKนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขKอง ปรากฏว.าไม.มีผูKถือหุKน

ท.านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระน้ี  จึงเสนอใหKที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูKถือหุKน ประจำปM 

2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 9 เมษายน 2564   

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมโดยผูKถือหุKนที่มาประชุมรวม 56 คน เปbนจำนวนหุKนรวมทั้งส้ิน 293,052,800หุKน มีมติดKวยคะแนนเสียง

ขKางมากของผูKถือหุKนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผูKถือหุKน ประจำปM 2564  ซ่ึงประชุมเม่ือ

วันที่ 9 เมษายน 2564 ดKวยคะแนนเสียง ดังน้ี  

การลงคะแนนเสียง จำนวน (เสียง) คิดเปQนร1อยละ 

เห็นด1วย 293,052,800 100 

ไมNเห็นด1วย  0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

หมายเหตุ: 1. วาระนี้ต้องผ่านจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

 2. ในวาระนี ้ม ีผู ้ถ ือหุ ้นมาลงทะเบียนเพิ ่มจากตอนเริ ่มประชุมจํานวน 11 ราย จํานวนหุ้น 

64,686,880 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจํานวน 56 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 

293,052,800 หุ้น 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบป9 2564 

ประธานฯ มอบหมายใหKนายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจKาหนKาที่บริหาร เปbนผูKรายงานในวาระน้ี 

นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจKาหนKาที่บริหาร แจKงต.อที่ประชุมว.า ในปM 2564 บริษัทมียอดรายไดKรวม เปbน

เงินจำนวน 2,112 ลKานบาท เน่ืองจากสถานการณ[การแพร.ระบาดของโรคโควิด -19 ส.งผลใหKแนวโนKมของตลาดเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางที่เปbนประโยชน[ต.อบริษัท จึงทำใหKยอดรายไดKรวมเพิ่มขึ้นเล็กนKอย คิดเปbนรKอยละ 2.2  เม่ือเทียบกับปM 2563 ที่มียอดรายไดK

รวมเปbนเงินจำนวน 2,067 ลKานบาท  โดยกำไรขั้นตKนในปM 2564  คิดเปbนรKอยละ 18.8  เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปM 2563 ที่มีกำไรขั้นตKน

คิดเปbนรKอยละ 18.3  ดKานกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น จำนวน 28 ลKานบาท หรือ คิดเปbนรKอยละ 21 เม่ือเทียบกับปMก.อน สำหรับป�จจัยที่ทำ

ใหKผลการดำเนินงานของปM 2564 สูงขึ้น คือ การขยายฐานลูกคKาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการนำระบบ Lean มาเปbนเครื่องมือในการ

บริหารจัดการตKนทุนภายในองค[กร และจะขยายผลสู.ลูกคKาในอนาคตอีกดKวย 



 
หน้า 5 ของจํานวน 23 หน้า  

 

 

 

  

 

ประธานฯ ไดKเป�ดโอกาสใหKผูKถือหุKนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขKอง ปรากฏว.าไม.มีผูKถือหุKน

ท.านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระน้ี ประธานฯ จึงแจKงใหKที่ประชุมทราบว.า วาระน้ีเปbนวาระเพื่อทราบ จึงไม.มี

การลงมติจากผูKถือหุKน 

วาระท่ี   3 พิจารณารับทราบแผนยุทธศาสตรUการดำเนินงานของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายใหKดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ประธานกรรมการยุทธศาสตร[ เปbนผูKรายงานในวาระน้ี 

ดร.ณัฐกิตติ ์ ตั ้งพูลสินธนา ประธานกรรมการยุทธศาสตร[  มอบหมายใหKนายณัฐพล วิมลเฉลา ประธาน

เจKาหนKาที่บริหาร กล.าวช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม 

นายณัฐพล วิมลเฉลา แจKงต.อที่ประชุมว.า ป�จจุบันบริษัท (SO) คือ Leading Workforce Outsourcing มี

บริการที่หลากหลาย ใหKบริการกับลูกคKาทั้งภาครัฐและเอกชน  และในระยะเวลา 3-4 ปMขKางหนKา บริษัท (SO) ไดKกำหนดยุทธศาสตร[ 

จำนวน 3 เรื่อง ดังน้ี 

1. การ Transform ร ูปแบบการด ําเนินธุรกิจ จาก Workforce Outsourcing เป ็น Business Process 

Outsourcing  หรือ BPO เป็นการเข้าไปให้คําปรึกษาเรื่องกระบวนการทางธุรกิจ โดยผสมผสาน People 

และ Technology เพื่อช่วยลดหรือทดแทนกระบวนการทํางานในองค์กร 

2. Community of Talents and Job คือ การเป็นตัวเชื ่อมระหว่างตลาดแรงงาน  เพื ่อยกระดับการ

ให้บริการเป็น Technology Workforce โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการจัดตั้ง Academy เพื่อ

พัฒนาบุคลากรที่จําเป็นต่ออุตสาหกรรม เช่น Programmer และทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 

3. Sandbox  for proof-of-concept new product  ส ํ าห ร ั บ  start-up ต่ า ง  จากการที่  SO  เ ป็ น 

Ecosystem มีการให้บริการเรื่องจัดส่งบุคลากรและเทคโนโลยีให้แก่ลูกค้าและPartners ในหลากหลาย 

อุตสาหกรรม จึงอยากเป็นตัวเชื่อมและสนับสนุนเชื่อมต่อนักลงทุนใน start-up และเป็นตัวเชื่อมเพื่อให้ 

start-up สามารถทดลองทํา Product-market fit กับตลาดจริง 

ทั้งนี้ นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจKาหนKาที่บริหาร มอบใหK นายจิรายุส ทรัพย[ศรีโสภา กรรมการ และ

กรรมการยุทธศาสตร[แจKงขKอมูลเพิ่มเติม 

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา กรรมการยุทธศาสตร ์ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าการดําเนินธุรกิจจากอดีต

จนถงึปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปมาก และในอนาคตการดําเนินธุรกิจจะเปล่ียนมาเป็นรูปจาก Physical Economy เป็น Digital 

Economy มากขึ้น ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ เริ่มทยอยลดจํานวนบุคลากรในองค์กร เริม่มีการแข่งขันกันในเรื่องของราคา  โดยใช้กลยุทธ์

การตัดราคาแบบในตลาด Red Ocean  ในขณะที่ธุรกิจทางด้านดิจิทัลจะเริ่มเติบโตมากขึ้น และกําลังขาดแคลนแรงงานทางด้าน

เทคโนโลย ี

SO ดําเนินธุรกิจด้าน outsourcing workforce ซ่ึงมีส่วนสําคัญมากที่จะเป็น Digital Infrastructure ให้กับ

ประเทศไทย ส่ิงสําคัญที่บริษัทสามารถเริ่มดําเนินการได้ เรื่องแรกคือการพฒันา Human Capital โดยการ Reskill , Upskill 
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บุคลากรเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม ซ่ึงจําเป็นต่อการความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและเพิ่ม productivity ของภาคธุรกิจให้

มากขึ้นและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

ส่วนเรื ่องที ่สอง การพัฒนา Software หรือ Cloud based application ในอนาคตแต่ละธุรกิจจะเริ ่มมี

การ Transform ธุรกิจของตนเอง ซ่ึงหน่ึงในการดําเนินการ คือการนํา software as a service เข้ามาใช้  เพื่อเป็นการลดต้นทุน

และเพิ่ม productivity ให้ได้มากขึ้น  ซ่ึงปัจจุบันบริษัทได้มีการนํา world class cloud based application มาใช้ เพื่อเป็นการ

ลดต้นทุนบริษัทต ่าง ๆ เพราะฉะนั ้นในอนาคตบริษัทจะไม่ได ้ให ้บริการเพ ียงการจัดส ่งบุคลากรเท่านั ้น แต่จะเป็นการ

จัดส่ง Software พร้อมทั้ง Integrate ระบบ เพื่อรองรับ Digital Economy ในอนาคตอีกด้วย 

สุดท้ายบริษัทจะสร้าง Outsource Platform เพื่อเป็น Platform Business ของ Human Capital รองรับ

การทํางานบนโลกออนไลน์  โดยการสร้าง Platform ที่เป็นแหล่งรวมคนที่มี Skill Set และกลุ่มบุคลากรตามตําแหน่งที่ทั่วโลก

ประสบปัญหาขาดแคลน มารวมไว้ในที่เดียวกัน พร้อมทั้งสร้าง Solution เพื่อให้บริษัทต่าง ๆ เข้าถึง Talent Pool ได้ในอนาคต 

ประธานฯ ไดKเป�ดโอกาสใหKผูKถือหุKนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขKอง ปรากฏว.าไม.มีผูKถือหุKน

ท.านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระน้ี ประธานฯ จึงแจKงใหKที่ประชุมทราบว.า วาระน้ีเปbนวาระเพื่อทราบ จึงไม.มี

การลงมติจากผูKถือหุKน 

วาระท่ี   4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับป9ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ มอบหมายใหKนายณัฐนนท[ กฤษณรุ.งเรือง รองกรรมการผูKจัดการ - บัญชีและการเงิน เปbนผูKรายงาน

ในวาระน้ี 

นายณัฐนนท[  กฤษณรุ.งเรือง รองกรรมการผูKจัดการ - บัญชีและการเงิน แจKงต.อที่ประชุมว.า เพื่อใหKเปbนไปตาม

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่กำหนดใหKบริษัทตKองจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และแสดง

ความคิดเห็นงบการเงินสำหรับระยะเวลา ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564  ซ่ึงบริษัทไดKดำเนินการจัดทำเรียบรKอยแลKว รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารแนบท+าย2  ที่ไดKจัดส.งใหKผูKถือหุKนพรKอมกับหนังสือเชิญประชุมแลKว และไดKเผยแพร.ในเว็บไซต[ของบริษัท เพื่อใหK

ผูKถือหุKนพิจารณา 

ทั้งน้ี งบการเงินของบริษัท สำหรับปMส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไดKผ.านการตรวจสอบจากผูKสอบบัญชี

ของบริษัท และตรวจทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และไดKร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทแลKว ซ่ึง

คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นโดยสรุปว.า งบการเงินดังกล.าวแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกตKอง ครบถKวน

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน จึงขอเสนอที่ประชุมผูKถือหุKนพิจารณาอนุมัต ิ

 ประธานฯ ไดKเป�ดโอกาสใหKผูKถือหุKนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขKอง ปรากฏว.าไม.มีผูKถือหุKน

ท.านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระน้ี  จึงเสนอใหKที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปMส้ินสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมโดยผูKถือหุKนที่มาประชุมรวม 56 คน เปbนจำนวนหุKนรวมทั้งสิ้น 293,052,800หุKน มีมติดKวยคะแนน

เสียงขKางมากของผูKถือหุKนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปMสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2564 ซ่ึงไดKผ.านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดKรับการตรวจสอบโดยผูKสอบบัญชีรับอนุญาต และไดKรับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทแลKว  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดKวยคะแนนเสียงดังน้ี  

การลงคะแนนเสียง จำนวน (เสียง) คิดเปQนร1อยละ 

เห็นด1วย 293,052,800 100  

ไมNเห็นด1วย  0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

หมายเหต:ุ วาระนี้ต้องผ่านจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี   5  พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำป9 2564 เปQนเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจNายปcน

ผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบป9 2564 และรับทราบการจNายปcนผลระหวNางกาล 

ประธานมอบหมายใหK นายณัฐนนท[  กฤษณรุ.งเรือง รองกรรมการผูKจัดการ - บัญชีและการเงิน เปbนผูKนำเสนอ

รายละเอียดต.อที่ประชุม 

                       นายณัฐนนท[  กฤษณรุ.งเรือง รองกรรมการผูKจัดการ – บัญชีและการเงิน แจKงใหKที่ประชุมทราบว.า ตามมาตรา 

115 แห.งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขKอบังคับของบริษัทขKอ 39 และขKอ 48 ซึ่งกำหนดใหKการจัดสรรป�นผลตKองไดKรับอนุมัติจากที่

ประชุมผูKถือหุKน โดยบริษัทมีนโยบายในการจ.ายเงินป�นผลใหKแก.ผูKถือหุKนในอัตราไม.ต่ำกว.ารKอยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน

ไดKนิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายในแต.ละปM โดยบรษัิทจะพิจารณาการจ.ายเงินป�นผลโดยคำนึงถึงป�จจัยต.าง ๆ เพื่อก.อใหKเกิด

ประโยชน[สูงสุดแก.ผูKถือหุKนเปbนหลัก และการจ.ายป�นผลนั้น จะตKองไม.มีผลกระทบต.อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย.างมี

นัยสำคัญ ทั้งน้ี การจ.ายเงินป�นผลดังกล.าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดK ขึ้นอยู.กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล.อง 

แผนการขยายธุรกิจ ความจำเปbนและความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคตและป�จจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวขKองในการบริหารงานของบริษัทตาม

ความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท 

สำหรับการจ.ายป�นผลจากผลการดำเนินงานประจำปM 2564 บริษัทจะจ.ายป�นผลโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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1. จ.ายป�นผลเปbนหุKนสามัญของบริษัทจำนวนไม.เกิน  74,399,994 หุKน  มูลค.าหุKนที่ตราไวKหุKนละ 1.00 

บาท ใหKแก.ผูKถือหุKนของบริษัทในอัตรา 5 หุKนเดิม ต.อ  1 หุKนป�นผล  คิดคำนวณเปbนเงินป�นผลจ.าย

เท.ากับ 0.2000 บาท ต.อหุKน รวมเปbนมูลค.าเงินป�นผลประมาณ  74,399,994 บาท 

ทั้งน้ี  ในกรณีที่ผูKถือหุKนรายใดมีเศษหุKนที่ไม.สามารถจัดสรรหุKนป�นผลไดK ใหKจ.ายป�นผลเปbนเงินสดแทน

การจ.ายหุKนป�นผลในอัตราหุKนละ 0.2000 บาท 

2. จ.ายป�นผลบางส.วนเปbนเงินสดในอัตรา 0.022222222162 บาทต.อหุKน หรือคิดเปbนมูลค.าเงินป�นผล

ประมาณ 8,266,666 บาท 

โดยเงินป�นผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ.าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไวK โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ.าย

สำหรับป�นผลที่จ.ายทั้งหมดจากป�นผลในส.วนที่เปbนเงินสด ในการน้ี บริษัทกำหนดใหKวันที่ 21 เมษายน 2565 เปbนวันกำหนดรายช่ือ

ผูKถือหุKนที่มีสิทธิไดKรับเงินป�นผล โดยบริษัทจะจ.ายป�นผลดังกล.าวทั้งที่เปbนเงินสดและหุKนสามัญในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

ทั้งน้ี  สำหรับทุนสำรองตามกฎหมาย ในป�จจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเปbนรKอยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียนของบริษัท ซ่ึงครบตามจำนวนที่กำหนดในมาตรา 116 แห.ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขKอบังคับของบริษัท ขKอ 49 แลKว 

บริษัทจึงไม.จำตKองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปM 2564 เพื่อเปbนทุนสำรองตามกฎหมายอีก 

ทั้งน้ี ในปM 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดKมีมติอนุมัติจ.ายป�นผลระหว.างกาลไปแลKว จำนวน 1 ครั้ง คือ 

การจ.ายเงินป�นผลระหว.างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปM 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

4/2564 เม ื ่อว ันที ่  11 ส ิงหาคม 2564 โดยได Kม ีมติโดยจ.ายป�นผลเปbนเง ินสดในอัตราห ุ Kนละ 0.20 บาท เป bนจำนวนเงิน 

74,399,994.20 บาท และไดKดำเนินการจ.ายป�นผลระหว.างกาลน้ีใหKกับผูKถือหุKนไปแลKวเม่ือวันที่ 10 กันยายน 2564  

ดังนั้น เมื่อนำเงินป�นผลที่จะจ.ายในครั้งนี้ มารวมกับการจ.ายป�นผลระหว.างกาล  จะเปbนการจ.ายเงินป�นผล

สำหรับผลการดำเนินงานปM 2564 เปbนจำนวนรวมทั้งส้ิน 157,066,654.20 บาท หรือคิดเปbนรKอยละ 93.35 ของกำไรสุทธิของงบ

การเงินของบริษัทในปM 2564 

ประธานเป�ดโอกาสใหKผูKถือหุKนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฎว.าไม.มีผูKถือหุKนแสดงความคิดเห็นหรือ

ซักถามใดๆจึงเสนอใหKที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปM 2564 เปbนเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติ

จ.ายป�นผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปM 2564 และรับทราบการจ.ายป�นผลระหว.างกาล 

มติท่ีประชุม  

ที่ประชุมโดยผูKถือหุKนที่มาประชุมรวม 56 คน เปbนจำนวนหุKนรวมทั้งสิ้น 293,052,800 หุKน มีมติดKวยคะแนน

เสียงขKางมากของผูKถือหุKนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปM 2564 เปbนเงินทุนสำรองตาม

กฎหมาย และอนุมัติจ.ายป�นผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปM 2564 และรับทราบการจ.ายป�นผลระหว.างกาล โดยมี

รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดKวยคะแนนเสียงดังน้ี  
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การลงคะแนนเสียง จำนวน (เสียง) คิดเปQนร1อยละ 

เห็นด1วย 292,694,700 99.8778 

ไมNเห็นด1วย  358,100 0.1221 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0.0000 

 หมายเหต:ุ วาระนี้ต้องผ่านจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี   6 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 29 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 

372,000,000 บาท เปQนทุนจดทะเบียนใหมN 371,999,971 บาท โดยตัดหุ 1นจดทะเบียนที ่ย ังไม Nได1

ออกจำหนNายจำนวนไมNเกิน 29 หุ1น มูลคNาที่ตราไว1หุ1นละ 1.00 บาทและอนุมัติการแก1ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณหUสนธิของบริษัท ข1อ 4. เพื่อให1สอดคล1องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานแจKงใหKที่ประชุมทราบว.า เพื่อใหKเปbนไปตามมาตรา 136  แห.งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดว.า 

บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไวKแลKวไดKโดยการออกหุKนใหม.เพิ่มขึ้น และจะกระทำไดKเมื่อหุKนทั้งหมดไดK

ออกจำหน.ายและไดKรับชำระเงินค.าหุKนครบถKวนแลKว เวKนแต.หุKนที่เหลือน้ันเปbนหุKนที่ออกไวKเพื่อรองรับหุKนกูKแปลงสภาพ หรือใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุKน ดKวยเหตุผลดังกล.าวขKางตKน จึงเสนอใหKที่ประชุมผูKถือหุKนพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

จำนวน 29 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 372,000,000 บาท เปbนจำนวน 371,999,971 บาท โดยการตัดหุKนจดทะเบียนที่

ยังไม.ไดKออกจำหน.ายของบริษัท จำนวน 29 หุKน มูลค.าที่ตราไวKหุKนละ 1 บาท รวมทั้งแกKไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห[สนธิของบริษัท 

ขKอ 4. เพื่อใหKสอดคลKองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังน้ี    

ขKอ 4 ทุนจดทะเบียน 371,999,971 บาท (สามรKอยเจ็ดสิบเอ็ดลKานเกKาแสนเกKา

หม่ืนเกKาพันเกKารKอยเจ็ดสิบเอ็ดบาท) 

แบ.งเปbน 371,999,971 หุKน (สามรKอยเจ็ดสิบเอ็ดลKานเกKาแสนเกKา

หม่ืนเกKาพันเกKารKอยเจ็ดสิบเอ็ดหุKน) 

แต.ละหุKนมีมูลค.าที่ตรา

ไวKหุKนละ 

1 บาท (หน่ึงบาท)  

 โดยแบ.งออกเปbน   
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 หุKนสามัญ 371,999,971 หุKน (สามรKอยเจ็ดสิบเอ็ดลKานเกKาแสนเกKา

หม่ืนเกKาพันเกKารKอยเจ็ดสิบเอ็ดหุKน) 

 หุKนบุริมสิทธิ - ไม.มี -  

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยังไดKมีมติเห็นชอบใหKเสนอต.อที่ประชุมผูKถือหุKนเพื่อพิจารณาและ

อนุมัติมอบอำนาจใหK คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที ่ไดKร ับมอบอำนาจจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เปbนผูKมีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขKองกับการ

จดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต.าง ๆ เพื่อการดังกล.าว กับกรมพัฒนาธุรกิจการคKา กระทรวงพาณิชย[ การดำเนินการแกKไข

เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงคำขอหรือขKอความในเอกสารดังกล.าวที่เก่ียวขKองกับการจดทะเบียนต.าง ๆ เพื่อการดังกล.าว ที่ตKองยื่นต.อ

กรมพัฒนาธุรกิจการคKา กระทรวงพาณิชย[ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเปbนและเก่ียวเน่ืองกับการดำเนินการ

ดังกล.าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหKเปbนไปตามกฎหมาย ระเบียบขKอบังคับ และการตีความของหน.วยงานราชการที่เกี่ยวขKอง 

รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำส่ังของนายทะเบียนหรือเจKาหนKาที่ 

ประธานเป�ดโอกาสใหKผูKถือหุKนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฎว.าไม.มีผูKถือหุKนแสดงความคิดเห็นหรือ

ซักถามใด ๆ จึงเสนอใหKที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 29 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 

372,000,000 บาท เปbนทุนจดทะเบียนใหม. 371,999,971 บาท โดยตัดหุKนจดทะเบียนที่ยังไม.ไดKออกจำหน.ายจำนวนไม.เกิน 29 

หุKน มูลค.าที่ตราไวKหุKนละ 1.00 บาท และอนุมัติการแกKไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห[สนธิของบริษัท ขKอ 4. เพื่อใหKสอดคลKองกับการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมโดยผูKถือหุKนที่มาประชุมรวม 56 คน เปbนจำนวนหุKนรวมทั้งส้ิน 293,052,800 มีมติดKวยคะแนนเสียงไม.

นKอยกว.า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผูKถือหุKนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัท จำนวน 29 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 372,000,000 บาท เปbนทุนจดทะเบียนใหม. 371,999,971 บาท โดยการ

ตัดหุKนจดทะเบียนที่ยังไม.ไดKออกจำหน.ายของบริษัทจำนวน 29 หุKน มูลค.าที่ตราไวKหุKนละ 1.00 บาทและอนุมัติการแกKไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห[สนธิของบริษัท ขKอ 4. เพื่อใหKสอดคลKองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจ

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดKวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

การลงคะแนนเสียง จำนวน (เสียง) คิดเปQนร1อยละ 

เห็นด1วย 292,694,700 99.8778 

ไมNเห็นด1วย  358,100 0.1221 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0.0000 
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หมายเหตุ: วาระนี้จะตKองไดKรับการอนุมัติดKวยคะแนนเสียงไม.นKอยกว.าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผูKถือหุKนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 7  พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 74,399,994 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จำนวน 371,999,971 บาท เปQนทุนจดทะเบียนใหมN 446,399,965 บาท โดยการออกหุ1นสามัญเพิ่มทุน

จำนวนไมNเกิน 74,399,994  หุ1น มูลคNาที่ตราไว1หุ1นละ 1.00 บาทและอนุมัติการแก1ไขเพิ ่มเติมหนังสือ

บริคณหUสนธิของบริษัท ข1อ 4. เพื่อให1สอดคล1องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานแจKงใหKที่ประชุมทราบว.า สืบเนื่องมาจากบริษัทมีความประสงค[จะจ.ายป�นผลโดยออกหุKนสามัญใหม.

ใหKแก.ผูKถือหุKน จำนวนไม.เกิน 74,399,994 หุKน ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 5 บริษัทจำเปbนตKองเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

จำนวน 74,399,994 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 371,999,971 บาท เปbนทุนจดทะเบียนใหม. 446,399,965 บาท โดย

การออกหุKนสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม.เกิน 74,399,994 หุKน มูลค.าที่ตราไวKหุKนละ 1.00 บาทเพื่อรองรับการจ.ายป�นผลเปbนหุKนสามัญ

ของบริษัท รวมทั้งแกKไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห[สนธิของบรษัิท ขKอ 4. เพื่อใหKสอดคลKองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังน้ี 

ขKอ 4 ทุนจดทะเบียน 446,399,965  บาท (ส่ีรKอยส่ีสิบหกลKานสามแสนเกKาหม่ืน

เกKาพันเกKารKอยหกสิบหKาลKานบาท) 

แบ.งเปbน 446,399,965  หุKน (ส่ีรKอยส่ีสิบหกลKานสามแสนเกKาหม่ืน

เกKาพันเกKารKอยหกสิบหKาลKานหุKน) 

แต.ละหุKนมีมูลค.าที่ตรา

ไวKหุKนละ 

1 บาท (หน่ึงบาท)  

 โดยแบ.งออกเปbน   

 หุKนสามัญ 446,399,965  หุKน (ส่ีรKอยส่ีสิบหกลKานสามแสนเกKาหม่ืน

เกKาพันเกKารKอยหกสิบหKาลKานหุKน) 

 หุKนบุริมสิทธิ - ไม.มี -  

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยังไดKมีมติเห็นชอบใหKเสนอต.อที่ประชุมผูKถือหุKนเพื่อพิจารณาและ

อนุมัติมอบอำนาจใหK คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที ่ไดKร ับมอบอำนาจจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เปbนผูKมีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขKองกับการ

จดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต.าง ๆ เพื่อการดังกล.าว กับกรมพัฒนาธุรกิจการคKา กระทรวงพาณิชย[ การดำเนินการแกKไข

เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงคำขอหรือขKอความในเอกสารดังกล.าวที่เก่ียวขKองกับการจดทะเบียนต.าง ๆ เพื่อการดังกล.าว ที่ตKองยื่นต.อ

กรมพัฒนาธุรกิจการคKา กระทรวงพาณิชย[ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเปbนและเก่ียวเน่ืองกับการดำเนินการ
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ดังกล.าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหKเปbนไปตามกฎหมาย ระเบียบขKอบังคับ และการตีความของหน.วยงานราชการที่เกี่ยวขKอง 

รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำส่ังของนายทะเบียนหรือเจKาหนKาที่ 

ประธานเป�ดโอกาสใหKผูKถือหุKนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฎว.าไม.มีผูKถือหุKนแสดงความคิดเห็นหรือ

ซักถามใดๆจึงเสนอใหKที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 74,399,994 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจำนวน 371,999,971 บาท เปbนทุนจดทะเบียนใหม. 446,399,965 บาท โดยการออกหุ Kนสามัญเพิ ่มทุนจำนวนไม.เกิน 

74,399,994  หุKน มูลค.าที่ตราไวKหุKนละ 1.00 บาทและอนุมัติการแกKไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห[สนธิของบริษัท ขKอ 4. เพื่อใหK

สอดคลKองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมโดยผูKถือหุKนที่มาประชุมรวม 57 คน เปbนจำนวนหุKนรวมทั้งส้ิน 293,160,200 มีมติดKวยคะแนนเสียงไม.

นKอยกว.า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผูKถือหุKนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัต ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัท จำนวน 74,399,994 บาท เปbนทุนจดทะเบียนใหม. 446,399,965 บาท โดยการออกหุKนสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม.เกิน 

74,399,994  หุKน มูลค.าที่ตราไวKหุKนละ 1.00 บาทและอนุมัติการแกKไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห[สนธิของบริษัท ขKอ 4. เพื่อใหK

สอดคลKองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ  ดKวย

คะแนนเสียง ดังน้ี 

การลงคะแนนเสียง จำนวน (เสียง) คิดเปQนร1อยละ 

เห็นด1วย 292,802,100 99.8778 

ไมNเห็นด1วย  358,100 0.1221 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ: 1. วาระนี้จะตKองไดKรับการอนุมัติดKวยคะแนนเสียงไม.นKอยกว.าสามในสี ่ (3/4) ของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผูKถือหุKนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2. ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีกจํานวน 1 ราย จํานวนหุ้น 107,400 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้น

เข้าประชุมในวาระน้ีทั้งส้ินจํานวน 57 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 293,160,200 หุ้น 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ1นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจNายปcนผลเปQนหุ1นสามัญของ

บริษัท 

ประธานแจKงใหKที่ประชุมทราบว.า เพื่อใหKสอดคลKองกับการพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียด

ในวาระที่ 7 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดKมีมติอนุมัติใหKเสนอต.อที่ประชุมผูKถือหุKนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุKน
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สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ.ายป�นผลเปbนหุKนสามัญของบริษัทจำนวนไม.เกิน 74,399,994 หุKน มูลค.าที่ตราไวKหุKนละ 

1.00 บาท ใหKแก.ผูKถือหุKนของบริษัทในอัตราจัดสรร 5 หุKนเดิมต.อ 1 หุKนป�นผล คิดคำนวณเปbนเงินป�นผลจ.ายเท.ากับ 0.2000 บาท 

ต.อหุKน รวมเปbนมูลค.าเงินป�นผลประมาณ 74,399,994 บาท ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูKถือหุKนรายใดมีเศษหุKนที่ไม.สามารถจัดสรรหุKนป�นผลไดK 

ใหKจ.ายป�นผลเปbนเงินสดแทนการจ.ายหุKนป�นผลในอัตราหุKน 0.2000 บาท 

นอกจากน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยังไดKมีมติเห็นชอบใหKเสนอต.อที่ประชุมผูKถือหุKนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ใหKนำเสนอต.อที่ประชุมผูKถือหุKนเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจใหKคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร  

และ/หรือ ประธานเจKาหนKาที่บริหาร และ/หรือ ผูKรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูKรับมอบอำนาจจากคณะ

กรรมการบริหาร และ/หรือ ผูKรับมอบอำนาจจากประธานเจKาหนKาที่บริหาร เปbนผูKมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เก่ียวขKองกับการ

ออกและจัดสรรหุKนสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ.ายหุKนป�นผลดังกล.าว 

ประธานเป�ดโอกาสใหKผูKถือหุKนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฎว.าไม.มีผูKถือหุKนแสดงความคิดเห็นหรือ

ซักถามใดๆจึงเสนอใหKที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุKนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ.ายป�นผลเปbนหุKนสามัญของ

บริษัท 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมโดยผูKถือหุKนที่มาประชุมรวม 58 คน เปbนจำนวนหุKนรวมทั้งสิ้น 293,160,201 มีมติดKวยคะแนนเสียง

ขKางมากของผูKถือหุKน ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุKนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ.ายป�นผล

เปbนหุKนสามัญของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ  ดKวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

การลงคะแนนเสียง จำนวน (เสียง) คิดเปQนร1อยละ 

เห็นด1วย 292,802,101 99.8778 

ไมNเห็นด1วย  358,100 0.1221 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0.0000 

 

หมายเหตุ: 1.วาระน้ีจะตKองไดKรับการอนุมัติไดKรับการอนุมัติดKวยคะแนนเสียงขKางมากของผูKถือหุKน ซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีกจํานวน 1 ราย จํานวนหุ้น 1  หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้า

ประชุมในวาระน้ีทั้งส้ินจํานวน 58 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 293,160,201 หุ้น 
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วาระท่ี 9 พิจารณาและอนุมัติขอแก1ไขเพิ่มวัตถุประสงคUของบริษัท และแก1ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหUสนธิ ข1อ 3. 

ของบริษัท  

                                             ประธานเสนอต.อที่ประชุมใหKแกKไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค[ของบริษัท และแกKไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห[สนธิ ขKอ 

3. ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค[ของบริษัทจำนวน 1 ขKอ ในขKอที่ 82 ดังน้ี 

                      ขKอ 82 ซ้ือ ขาย จำหน.าย จ.าย โอน สินทรัพย[ดิจิทัล 

                     ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอใหKที่ประชุมผูKถือหุKนพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจใหKคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจKาหนKาที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งไดKรับการแต.งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจKาหนKาที ่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบ ียน

เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค[ของบริษัท และแกKไขหนังสือบริคณห[สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคKา กระทรวงพาณิชย[มีอำนาจดำเนินการ

ต.างๆที่จำปbนเพื่อใหKเปbนไปตามคำส่ังของนายทะเบียน เพื่อใหKการดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ[  

 ประธานเป�ดโอกาสใหKผูKถือหุKนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฎว.าไม.มีผูKถือหุKนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ใดๆจึงเสนอใหKที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขอแกKไขเพิ่มวัตถุประสงค[ของบริษัท และแกKไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห[สนธิ ขKอ 3. ของ

บริษัท 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมโดยผูKถือหุKนที่มาประชุมรวม 58 คน เปbนจำนวนหุKนรวมทั้งส้ิน 293,160,201 มีมติดKวยคะแนนเสียงไม.

นKอยกว.า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผูKถือหุKนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติขอแกKไขเพิ่มวัตถุประสงค[ของบริษัท 

และแกKไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห[สนธิ ขKอ 3. ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก

ประการ ดKวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 การลงคะแนนเสียง จำนวน (เสียง) คิดเปQนร1อยละ 

เห็นด1วย 293,160,201 100 

ไมNเห็นด1วย  0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

หมายเหตุ: วาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 10         พิจารณาอนุมัติการเลือกแตNงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตำแหนNงตามวาระ 
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ประธานฯ แจKงต.อที่ประชุมว.า เพื่อใหKเปbนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและความโปร.งใสในการพิจารณาเลือกตั้ง  

ไดKเชิญกรรมการที่ครบกำหนดวาระและมาร.วมประชุมในวันน้ี ออกจากหKองประชุมช่ัวคราว และเป�ดโอกาสใหKผูKถือหุKนสอบถามและ

ออกเสียงลงคะแนนไดKอย.างอิสระ 

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และขKอบังคับของบริษัท กำหนด ใหKกรรมการออกจากตำแหน.งจำนวน 

1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู.ทั้งหมด ในประชุมสามัญผูKถือหุKน ประจำปM 2565  มีจำนวน 4 ท.าน  ไดKแก. 

1. ดร.ณัฐกิตติ์  ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ / ประธานสรรหาและบรรษัทภิบาล / 

ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นางเนาวรัตน์  วิมลเฉลา กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นางโสภา  อรุณรัตนา กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 

4. นายแพทย์ศุภชัย  ปาจริยานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการยุทธศาสตร์ 

ในการนี้ บริษัทไดKเป�ดโอกาสใหKผูKถือหุKนเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเปbนกรรมการบริษัท

ล.วงหนKาตั้งแต.วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ[ 2565 โดยมีการประชาสัมพันธ[และเผยแพร.ขKอมูลผ.านเว็บไซต[ของ

บริษัท เม่ือครบกำหนดเวลาดังกล.าว ไม.มีผูKถือหุKนเสนอรายช่ือบุคคลที่เหมาะสมเขKารับการคัดเลือกเปbนกรรมการของบริษัท 

ประธานฯ มอบใหK นายจิรณุ กุลชนะรัตน[ ประธานกรรมการบริหาร เปbนผูKช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวาระน้ี  

โดยนายจิรณุ  กุลชนะรัตน[  แจKงต.อที่ประชุมว.า คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทไดKพิจารณา

กล่ันกรองคุณสมบัติ ความรูK ความสามารถ ประสบการณ[ในดKานต.าง ๆ และความเปbนผูKมีคุณธรรมและจริยธรรม ของกรรมการที่

พKนจากตำแหน.งตามวาระทั้ง 4 ท.านแลKว เห็นว.า กรรมการผูKพKนจากตำแหน.งทั้ง 4 ท.าน เปbนผูKมีความรูKความสามารถ ประสบการณ[ 

และความเช่ียวชาญอันเปbนประโยชน[ต.อการดำเนินงานของบริษัท  

จึงเสนอใหKที่ประชุมพิจารณาแต.งตั้งกรรมการที่พKนจากตำแหน.งตามวาระใหKกลับเขKาดำรงตำแหน.งกรรมการต.อ

อีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทไดKพิจารณาถึงความเหมาะสม และประโยชน[สูงสุดของการดำเนินงานของบริษัท แลKว 

ประธานฯ ไดKเป�ดโอกาสใหKผูKถือหุKนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขKอง ปรากฏว.าไม.มีผูKถือหุKน

ท.านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระน้ี  ประธานฯ จึงขอใหKที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี และแจKงใหKที่

ประชุมทราบว.า วาระน้ีจะตKองไดKรับการรับรองดKวยคะแนนเสียงขKางมาก ของผูKถือหุKนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมโดยผูKถือหุKนที่มาประชุมรวม 58 คน เปbนจำนวนหุKนรวมทั้งสิ้น 293,160,201 มีมติดKวยคะแนนเสียง

ขKางมากของผูKถือหุKนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัตกิารแต.งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเปbนรายบุคคล

ดKวยคะแนนเสียงขKางมากของผูKถือหุKนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 4 ท.าน ที่ครบกำหนด
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ออกจากตำแหน.งตามวาระ ไดKแก. ดร.ณัฐกิตติ์  ตั้งพูลสินธนา  นางเนาวรัตน[  วิมลเฉลา  นางโสภา อรุณรัตนา และนายแพทย[

ศุภชัย  ปาจริยานนท[ กลับเขKาดำรงตำแหน.งไปอีกหน่ึงวาระ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ที่ประชุมผูKถือหุKนไดKมีมติดKวยเสียงขKางมากของผูKถือหุKนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการ

เลือกตั้งดร.ณัฐกิตติ์  ตั้งพูลสินธนา กลับเขKาดำรงตำแหน.งต.อไปอีกหน่ึงวาระ ดKวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

การลงคะแนนเสียง จำนวน (เสียง) คิดเปQนร1อยละ 

เห็นด1วย 292,660,201 99.8294 

ไมNเห็นด1วย  0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0.0000 

ไมNมีสิทธิออกเสียง 500,000 0.1705 

หมายเหต:ุ วาระน้ีจะตKองไดKรับการอนุมัติไดKรับการอนุมัติดKวยคะแนนเสียงขKางมากของผูKถือหุKน ซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

 

2. ที่ประชุมผูKถือหุKนไดKมีมติดKวยเสียงขKางมากของผูKถือหุKนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการ

เลือกตั้งนางเนาวรัตน[  วิมลเฉลา กลับเขKาดำรงตำแหน.งต.อไปอีกหน่ึงวาระ ดKวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

การลงคะแนนเสียง จำนวน (เสียง) คิดเปQนร1อยละ 

เห็นด1วย 282,464,601 96.3516 

ไมNเห็นด1วย  0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0.0000 

ไมNมีสิทธิออกเสียง 10,695,600 3.6483 

หมายเหตุ: วาระน้ีจะตKองไดKรับการอนุมัติไดKรับการอนุมัติดKวยคะแนนเสียงขKางมากของผูKถือหุKน ซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
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3. ที่ประชุมผูKถือหุKนไดKมีมติดKวยคะแนนเสียงขKางมากของผูKถือหุKนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ

การเลือกตั้งนางโสภา  อรุณรัตนา กลับเขKาดำรงตำแหน.งต.อไปอีกหน่ึงวาระ ดKวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

การลงคะแนนเสียง จำนวน (เสียง) คิดเปQนร1อยละ 

เห็นด1วย 289,560,201 98.7720 

ไมNเห็นด1วย  0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0.0000 

ไมNมีสิทธิออกเสียง 3,600,000 1.2279 

หมายเหตุ: วาระน้ีจะตKองไดKรับการอนุมัติไดKรับการอนุมัติดKวยคะแนนเสียงขKางมากของผูKถือหุKน ซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

4. ที่ประชุมผูKถือหุKนไดKมีมติดKวยเสียงขKางมากของผูKถือหุKนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการ

เลือกตั้งนายแพทย[ศุภชัย ปาจริยานนท[  กลับเขKาดำรงตำแหน.งต.อไปอีกหน่ึงวาระ ดKวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

การลงคะแนนเสียง จำนวน (เสียง) คิดเปQนร1อยละ 

เห็นด1วย 293,024,201 99.9536 

ไมNเห็นด1วย  0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0.0000 

ไมNมีสิทธิออกเสียง 136,000 0.0463 

หมายเหตุ: วาระน้ีจะตKองไดKรบัการอนุมัติไดKรับการอนุมัติดKวยคะแนนเสียงขKางมากของผูKถือหุKน ซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

 ผูKดำเนินการประชุม เชิญกรรมการทั้ง 4 ท.าน ที่ไดKรับการแต.งตั้งกลับมาดำรงตำแหน.งกรรมการอีกวาระหน่ึง กลับ

เขKาหKองประชุม 

วาระท่ี 11 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดคNาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยNอยของบริษัท ประจำป9 2565 
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ประธานฯ แจKงต.อที่ประชุมว.า เพื่อใหKเปbนไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90 ซ่ึงกำหนดใหKกรรมการมีสิทธิ

ไดKรับค.าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน[ตอบแทนในลักษณะอ่ืนๆ  

โดยประธานฯ มอบใหKนายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจKาหนKาที่บริหาร ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ี 

นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจKาหนKาที่บริหาร แจKงต.อที่ประชุมว.า ตามที่คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิ

บาล และคณะกรรมการบริษัท ไดKพิจารณาอนุมัติกำหนดค.าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย.อยของบริษัท ประจำปM 

2565  และรายงานต.อที่ประชุมว.า ไดKพิจารณากล่ันกรองอย.างละเอียดถึงความเหมาะสม กล.าวคือพิจารณาจากผลการดำเนินงาน 

และขนาดธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาระหนKาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย.อย โดย

เทียบเคียงกับค.าเฉลี่ยของค.าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย[แห.งประเทศไทยและบริษัทในกลุ.ม

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  โดยมีรายละเอียด ดังต.อไปน้ี 

 

 

ทั้งนี้ กรรมการบริหารจะไม.ไดKรับค.าตอบแทนรายเดือน นอกจากนี้ บริษัทไม.มีการจ.ายค.าตอบแทนและสิทธิ

ประโยชน[อ่ืน ๆ ใหKแก.กรรมการ และกรรมการชุดย.อยของบรษัิท ประจำปM 2565 นอกเหนือจากที่ระบุไวKขKางตKน 

นอกจากน้ี ค.าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย.อยของบริษัทประจำปM 2565 เปรียบเทียบกับปM 

2564 มีรายละเอียดดังน้ี 
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ประธานฯ ไดKเป�ดโอกาสใหKผูKถือหุKนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขKอง ปรากฏว.าไม.มีผูKถือหุKน

ท.านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระน้ี  จึงเสนอใหKที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค.าตอบแทนของกรรมการ

และกรรมการชุดย.อยของบริษัทประจำปM 2565 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมโดยผูKถือหุKนที่มาประชุมรวม 58 คน เปbนจำนวนหุKนรวมทั้งส้ิน 293,160,201 มีมติดKวยคะแนนเสียงไม.

นKอยกว.า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผูKถือหุKนทั้งหมดที่มาประชุม อนุมัติการกำหนดค.าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุด

ย.อยของบริษัทประจำปM 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดKวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

การลงคะแนนเสียง จำนวน (เสียง) คิดเปQนร1อยละ 

เห็นด1วย 293,160,201 100 

ไมNเห็นด1วย  0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

หมายเหตุ: วาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการแตNงต้ังผู1สอบบัญชี และการกำหนดคNาตอบแทนผู1สอบบัญชีประจำป9 2565 

ประธานฯ แจKงต.อที่ประชุมว.า เพื่อใหKเปbนไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120  และขKอบังคับของบริษัท 

ซ่ึงกำหนดใหKที่ประชุมสามัญผูKถือหุKนพิจารณาแต.งตั้งผูKสอบบัญชี และค.าตอบแทนผูKสอบบัญชีของบริษัททุกปM  ขอมอบหมายใหKนาย

อุดมศักดิ์ โรจน[วิบูลย[ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เปbนผูKรายงานในวาระน้ี 

นายอุดมศักดิ์ โรจน[วิบูลย[ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต.อที่ประชุมว.าการพิจารณาคัดเลือกผูKสอบ

บัญชีประจำปM 2565 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ไดKพิจารณาคัดเลือกถึงคุณสมบัติและ

ประสบการณ[ทำงานของผูKสอบบัญชี ซ่ึงภายหลังจากการพิจารณาเห็นว.า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  เปbนสำนักงานสอบบัญชีที่

มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และค.าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม  ทั้งน้ีไดKมีการพิจารณา ผูKสอบบัญชีของบริษัทดังกล.าว 

เพื่อเสนอแต.งตั้งต.อที่ประชุมสามัญผูKถือหุKน จำนวน 4 ท.าน ดังน้ี 
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1.  นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ      ผู ้สอบบัญชีร ับอนุญาต เลขทะเบียนผู ้สอบ 4521  

และ/หรือ 

2.  นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล        ผู ้สอบบัญชีร ับอนุญาต เลขทะเบียนผู ้สอบ 3516 

และ/หรือ 

3.  นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล     ผู ้สอบบัญชีร ับอนุญาต เลขทะเบียนผู ้สอบ 4807 

และ/หรือ 

4.  นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 5659  

จึงเห็นสมควรเสนอใหKที่ประชุมผูKถือหุKนพิจารณาแต.งตั้งผูKสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปbน

ผูKสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดใหKผูKสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเปbน

ผูKทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต.องบการเงินของบริษัท  สำหรับการกำหนดค.าสอบบัญชี และค.าบริการอื่นๆ ระยะรอบ

บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปbนจำนวนเงินรวมทั ้งสิ ้น 2,450,000 บาท ทั้งนี้ ค.าตอบแทนในการสอบบัญชี ไม.รวม

ค.าบริการอ่ืน ๆ (Non-Audit Services) 

ประธานฯ ไดKเป�ดโอกาสใหKผูKถือหุKนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขKอง ปรากฏว.าไม.มีผูKถือหุKน

ท.านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระน้ี จึงเสนอใหKที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต.งตั้งผูKสอบบัญชีและการกำหนด

ค.าตอบแทนผูKสอบบัญชี ประจำปM 2565 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมโดยผูKถือหุKนที่มาประชุมรวม 58 คน เปbนจำนวนหุKนรวมทั้งสิ้น 293,160,201 หุKน มีมติดKวยคะแนน

เสียงขKางมากของผูKถือหุKนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต.งตั้งผูKสอบบัญชีและการกำหนดค.าตอบแทนผูKสอบบัญชี 

ประจำปM 2565  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดKวยคะแนนเสียงดังน้ี 

การลงคะแนนเสียง จำนวน (เสียง) คิดเปQนร1อยละ 

เห็นด1วย 293,160,201 100 

ไมNเห็นด1วย  0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

หมายเหตุ: วาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 13 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ1ามี) 

ประธานฯ แจKงต.อที่ประชุมว.า เน่ืองจากวาระน้ีเปbนวาระพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ และทางบริษัทไดKมีการประกาศใหK

สิทธิ์ผู KถือหุKนเสนอวาระการประชุมล.วงหนKา สำหรับการประชุมสามัญผูKถือหุKน ประจำปM 2565 ตั้งแต.วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึง 

วันที่ 10 กุมภาพันธ[ 2565 แลKว ปรากฏว.าไม.มีผูKถือหุKนท.านใดเสนอวาระเพิ่มเติม และทางบริษัทไม.ไดKมีการพิจารณาเรื่องใดเพิ่มเติม

นอกเหนือจากหนังสือเชิญประชุมแลKว   

ประธานฯ ไดKเป�ดโอกาสใหKผูKถือหุKนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขKอง  

คำถามจากผู1ถือหุ1นท่ีเข1ารNวมประชุมผNานส่ืออิเล็กทรอนิกสU 

ผู1ถือหุ1น (นายกิตติศักด์ิ ดำรงสกุล) เข1ารNวมประชุมด1วยตนเอง สอบถามว.า อยากใหKขยายความว.า BPO คืออะไร 

กรรมการผู1จัดการ ช้ีแจงว.า ตามที่นายณัฐพล วิมลเฉลา  ประธานเจKาหนKาที่บริหาร ไดKกล.าวรายงานไปแลKวเบื้องตKนว.า BPO เปbน

ส.วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร[ของบริษัท ซึ่งในปM 2565 บริษัทคาดว.าจะสามารถรองรับและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลกูคKา 

โดยการทำความเขKาใจและเขKาถึงความตKองการของลูกคKาอย.างแทKจริงไดK  ดังนั้น BPO จึงขยายความไดKว.า Business Process 

Outsourcing  คือการทำความเขKาใจความตKองการของลูกคKาที่ชัดเจน เพื่อดำเนินการ reprocess หรือการทดแทนกระบวนการ

ทำงานเดิมของลูกคKา อันจะส.งผลใหKลูกคKาเกิดความพึงพอใจทั้งเรี่องความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และเรื่องตKนทุนที่ลดลง 

รวมถึงยังสามารถขยายธุรกิจไดKอีกดKวย 

ผู1ถือหุ1น (นายกิตติศักด์ิ ดำรงสกุล) เข1ารNวมประชุมด1วยตนเอง สอบถามว.า อยากใหKขยายความหมายของคำว.า Community of 

Talents and Jobs 

ประธานเจ1าหน1าท่ีบริหาร  ช้ีแจงว.า ป�จจุบันบริษัทไดKมีการดำเนินการสรรหาบุคลากร จึงส.งผลใหKบริษัทเล็งเห็นถึงป�ญหาเรื่องการ

ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและความชำนาญเฉพาะดKาน จึงคิดริเริ่มโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรที่มีอยู.ในป�จจุบัน หรือ Reskill 

ใหKกับบุคลากรที่ความตKองการ ใหKกลายเปbน High-skill workforce เพื่อใหKตรงตามความตKองการของตลาด Ecosystem ของคน

ไทย ดังนั้นบริษัทจึงอยากดำเนินการแบบครบวงจร ทั้งการดำเนินการแบบ Community , Training และการจัดหางานใหKกับ

บุคลากร    

ผู1ถือหุ1น (นางสาวพัชรา ชินชัยวณิชกจิ) เข1ารNวมประชุมด1วยตนเอง  สอบถามว.า Sustainability ทำอะไรไดKบKาง 

กรรมการผู1จัดการ ชี้แจงว.า ป�จจุบันพบป�ญหาเกี่ยวกับทักษะของนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา ที่ไม.ตรงกับความตKองการของ

ตลาด โดยบริษัทมีแผนในการดำเนินการดังน้ี  

1. จัดทำโครงการ Reskill ใหKกับนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา เพื่อตอบสนองความตKองการของตลาดอย.าง

แทKจริง และเพื่อก.อใหKเกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในอนาคต  

2. การดำเนินการควบคุม ดูแล พนักงานของบริษัทที่ใหKบริการกับลูกคKา แบ.งออกเปbน 3 ส.วนคือ 
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- บริษัทมีกำหนดมาตรการการเตรียมความพรKอมในการจัดส.งพนักงานในช.วงสถานการณ[การแพร.ระบาด

ของโรคโควิด-19  เริ ่มตั ้งแต.ปM 2564  ซึ ่งป�จจุบันมาตรการดังกล.าวค.อนขKางมีความแข็งแกร.ง มี

ประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น คือการเตรียมความพรKอมโดยการเพิ่มกำลังพล 

- การดูแลพนักงาน ในดKานความรูKสึกของพนักงาน ตั้งแต.การจัดหาวัคซีนใหKกับพนักงาน  บริการรถรับส.ง

ในการไปรับวัคซีน หากทราบว.าติดเช้ือแลKวตKองเดินทางไปยังสถานพยาบาล  บริษัทไดKจัดทีมงานและรถ

รับ-ส.งไวKใหKพนักงานโดยเฉพาะ รวมถึงรองรับการกลับมาทำงานหลังจากพักรักษาตัว เพื่อช.วยบรรเทา

และลดความวิตกกังวลของพนักงาน 

- การดูแลลูกคKา การใหKความร.วมมือในส่ิงที่ลูกคKามีความตKองการที่เปล่ียนแปลงไป โดยการดำเนินการผ.าน 

ระบบ application ที่มีใหKบริการ 

ผู1ถือหุ1น (นายปjยะพงษU ปราสาททอง) เข1ารNวมประชุมด1วยตนเอง  สอบถามว.า สถานการณ[การแพร.ระบาดของโรคโควิด -19 

เริ่มคล่ีคลายและเขKาสู.การเปbนโรคประจำถิ่น ลูกคKาของบริษัทจะเขKามาใชKบริการอีกครั้งหน่ึงหรือไม. 

กรรมการผู1จัดการ ชี้แจงว.า ในช.วงสถานการณ[ดังกล.าวบริษัทยังไม.รับการปฏิเสธจากลูกคKารายใด บริษัทยังคงใหKบริการปกติ 

ในขณะที่บริษัทมีลูกคKารายใหม.เพิ่มขึ้นรKอยละ 19  ส.งผลใหKบริษัทมีฐานของลูกคKาเพิ่มมากขึ้น  และหากสถานการณ[คลี่คลายลง

อาจส.งผลใหKลูกคKามีการใชKบริการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสิ่งที่บริษัทตKองเตรียมความพรKอมตลอดเวลา คือบุคลากร ในกรณีที่มีเหตุ

ฉุกเฉินเม่ือพนักงานตKองพักรักษาตัว และลูกคKายังคงตKองการใชKบริการอยู. 

ผู1ถือหุ1น (นายปjยะพงษU ปราสาททอง) เข1ารNวมประชุมด1วยตนเอง  สอบถามว.า บริษัทมีแผนลงทุนเก่ียวกับธุรกิจขุดเหมืองแร.บิท

คอยน[หรือไม. 

ประธานเจ1าหน1าที่บริหาร ชี้แจงว.า บริษัทไม.มีแผนการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจขุดเหมืองแร.บิทคอยน[ แต.บริษัทมีความตKองการใชK

เทคโนโลยีทางดKานบล็อกเชน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสามารถใชKไดKจริงในการดำเนินธุรกิจ 

ผู1ถือหุ1น (นางสาวสุธีรา ดุลยวิทยU) เข1ารNวมประชุมด1วยตนเอง  สอบถามว.า อยากทราบเหตุผลของการจ.ายป�นผลเปbนหุKน 

รองกรรมการผู1จัดการ – บัญชีและการเงิน ช้ีแจงว.า ตามที่บริษัทไดKมีการจัดโครงสรKางการบริหารใหม.ช.วงตKนปM 2565  ไดKมีการ

เพิ่มหน.วยงาน Investment & Project  ส.งผลใหKเห็นถึงโอกาสในการลงทุนในรูปแบบต.างๆ ของปMน้ี รวมถึงเป าหมายที่มากขึ้น ทั้ง

บริษัทที่ไดKมีการประกาศใหKรับทราบแลKว และยังอยู.ระหว.างพิจารณา บริษัทจึงขอเก็บเงินสดไวKสำหรับลงทุนต.อไป 

เม่ือไม.มีผูKถือหุKนท.านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนใดใหKพิจารณาอีก ประธานกล.าวขอบพระคุณผูKถือหุKนและ

ผูKรับมอบฉันทะทุกท.าน ที่สละเวลาเขKาร.วมประชุมในครั้งน้ี และกล.าวป�ดประชุม เวลา 16.00 น. 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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