
  

   

  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที ่29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา 

ถ่ายทอดสดจาก Townhall ช้ัน 3 บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 

เลขที ่40 ถนนเทศบาลรังสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เริ่มการประชมุ 

 นายอภิเนตร อูนากูล  ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุม และนายกานต์ โอภาสจ ารัสกิจ 

เลขานุการบริษัท  ท าหน้าที่ เลขานุการและพิ ธีกรในการประชุม  โดยมีกรรมการ  และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

รวมทัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิัท และที่ปรกึษากฎหมายภายนอก เขา้รว่มประชมุ ดงันี ้

 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทที่เขา้รว่มประชมุ 10 ท่าน คือ 

 นายอภิเนตร อนูากลู   ประธานกรรมการบรษิัท  

 นายมานพ           ธรรมสริอินนัต ์  กรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

นางมลฤด ี สขุพนัธรชัต ์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 นายวฒุิพงศ ์ สพุนธนา  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานบรหิารความเสี่ยงและ 

      กรรมการสรรหาฯ 

 นายสาโรจน ์ พรประภา  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาฯ  

นายอภินนัท ์ ธนชยานนท ์  กรรมการบรษิัท  

 นายนยัวฒุิ  วงษโ์คเมท  กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิารความเสี่ยง กรรมการบรหิาร และ 

      ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฎิบตัิการ     

 นางสาวอรุณี พนูทวี   กรรมการบรษิัท กรรมการสรรหาฯ กรรมการบรหิาร และ  

      ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 

 นายบดินทร ์ เกษมเศรษฐ์  กรรมการบรหิาร และ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารรว่ม 

 นายกานต ์ โอภาสจ ารสักิจ   เลขานกุารบรษิัท และผูจ้ดัการอาวโุสแผนกกลยทุธ ์
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ตวัแทนผูส้อบบญัชจีาก บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

- นางสาวปิยะนชุ ผูพ้ฒัน ์

ตวัแทนที่ปรกึษาทางการเงินจาก บรษิัท ฟินเน็กซ ์แอ๊ดไวเซอรี่ จ  ากดั 

- นางสาวปิยะฉตัร ยอดเพชร 

ที่ปรกึษากฎหมายอิสระ เพื่อท าหนา้ที่ดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชมุ 

- นางสาววราภรณ ์ทองอินทร ์

ต่อจากนัน้ พิธีกรไดก้ลา่วเรียนเชิญประธานฯ กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ และรายงานจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้

 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(E-AGM) ของบริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เปิดประชุมเวลา 
14.00 น. ถ่ายทอดสดจาก Townhall ชั้น 3 บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 40 ถนนเทศบาล
รงัสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ดว้ยวิธีการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  ทัง้นีม้ี
ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเองและโดยการรบัมอบฉนัทะจ านวน 36 ราย ซึ่งผูร้่วมประชุมทัง้หมด
อยู่ในราชอาณาจักรนบัเป็นจ านวนหุน้ได ้265,795,755 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 66.45% จากจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบริษัท จ านวน 400,000,000 หุน้ ทัง้นีม้ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของบริษัทครบเป็นองคป์ระชุมซึ่งอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บังคบัขอ้ที่ 27 และมาตรา 
103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ 2535 ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ 
จึงขอเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2564  

 ทั้งนี ้การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 6425  เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2564 
เ มื่ อ วั น ที่  2 5  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 4  เ พื่ อ พิ จ า รณ า ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ ต า ม ที่ ร ะ บุ ไ ว้ ใ น ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม 
โดยบริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 
(Record Date)  

 ต่อจากนัน้พิธีกรที่ประชมุไดช้ีแ้จงขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 

1.หากผูถื้อหุน้ไม่ไดล้งคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่ามีมติอนมุตัิตามที่เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

2.ส  าหรบัมติของที่ประชมุใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ วาระที่ 5 มติ

ของที่ประชมุใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ และวาระที่ 8 มติของที่

ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 



 

 

3.วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ ส  าหรบัวาระที่ 9 แลว้แต่กรณีว่ามีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องใดตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) การขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่ก าหนดไวใ้น

หนังสือนัดประชุม จะกระท าการไดโ้ดยผูถื้อหุน้ ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้

ทัง้หมด 

การนบัผลการลงคะแนน 

1.ในการออกเสียงลงคะแนน หุน้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง 

2.การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ทัง้นี ้

ฐานในการนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่ออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ คะแนนเสียงที่ “เห็นดว้ย” และ 

“ไม่เห็นดว้ย"  

3.ส าหรับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่ “งดออกเสียง” จะไม่น ามาคิดเป็นฐาน ในการนับคะแนนเสียงตาม พ.ร.บ. บริษัท

มหาชนฯ มาตรา 107 (1) และขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 28 (1) ยกเวน้ วาระที่ 5 ฐานในการนบัคะแนนเสียง จะเท่ากับจ านวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 90 และวาระที่ 8 ฐานในการนบัคะแนนเสียงจะ

เท่ากบัจ านวนเสียง ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 28 (2) 

4.หลงัจากการนบัคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิน้ บริษัทจะประกาศผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนน

เสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย" และ “งดออกเสียง" โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ ซึ่งวาระเลือกตัง้กรรมการจะประกาศผลการ

ลงคะแนนเป็นรายบคุคล 

นอกจากนี ้พิธีกรที่ประชุมไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุน้ทราบว่าในการซกัถามนัน้ กรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการถามค าถามระหว่าง
การประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่หน้า e-Service Platform กดปุ่ ม “ส่งค าถาม” จากนั้นให้พิมพ์ค าถามที่ต้องการ
สอบถามโดยละเอียด บริษัทจะ อ่านและตอบค าถามของท่านเม่ือถึงช่วงถามค าถาม ผูถื้อหุน้สามารถยกเลิกค าถามที่ไดส้ง่
มายงับรษิัท โดยกดปุ่ ม “ยกเลิก” 

  ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2563 

  ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายกานต ์โอภาสจ ารสักิจ เลขานุการบริษัท สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการ
เปลี่ยนแปลงส าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี (One-Report) 2563 สรุปไดด้งันี ้

• ปี 2563 นับเป็นปีที่บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) อยู่ในช่วงการสรา้งรากฐาน ปรบัรูปแบบ
ขององคก์ร ปรบัเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อผลกัดนัการเติบโตของบรษิัท 



 

 

• ก าไรสุทธิจ านวน 34.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 41% จากการเติบโตในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ กลุ่ม Animal 
Identification กลุม่ Immobilizer กลุม่ Access Control และ Reader และกลุม่ NFC และอื่นๆ 

• รายไดร้วมในปี 2563 มีจ  านวน 337.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9 จากปี 2562 โดยรายไดข้องบริษัทส่วนใหญ่มา
จากการสง่ออก ซึ่งตลาดที่ส  าคญัของบรษิัทตัง้อยู่ในทวีปยโุรป ออสเตรเลีย ประเทศจีน เป็นตน้ 

• โครงการวิจยัและพฒันาทัง้ในส่วนของบริษัทเอง และความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบนัการศึกษาชัน้น า ซึ่งมี
จ  านวนทัง้หมดมากกว่า 10 โครงการ ยงัคงด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

• บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาองคค์วามรูแ้ละพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึ งด าเนินการร่วมกับ
สถาบนัการศกึษา หน่วยงานหรือองคก์รต่างๆในการใหค้วามรูห้รือสง่เสรมิการพฒันาบคุลากร 

• บริษัทมุ่งมั่นในการพฒันาเทคโนโลยีและผลิตภณัฑเ์พื่อขบัเคลื่อนโลกแห่งอนาคตที่ไม่หยุดนิ่ง พรอ้มทัง้สรา้งการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว ดว้ยไมโครชิพอัจฉริยะที่ผลกัดนันวัตกรรมดิจิตอลเพื่อสขุภาพ อุปกรณ์
รกัษาความปลอดภัยส าหรบัรถยนตใ์นอนาคต อีคอมเมิรซ์ และระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติที่ใช ้IoT ขับเคลื่อน 
เป็นตน้ 

ผลการด าเนินงานที่ส  าคญั 

• ก าไรสทุธิปี 2563 เติบโต 41% คิดเป็นอตัราสว่นสงูที่สดุในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

• ก าไรขัน้ตน้ปี 2563  เพิ่มขึน้ 19% อีกทัง้ยงัรกัษาอตัราก าไรขัน้ตน้ไวใ้นระดบัที่น่าพอใจ 

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงินปี 2563 

• บรษิัทมีรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม 337.9 ลา้นบาท 

• บรษิัทมีก าไรขัน้ตน้ 149.7 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 44.3 

• ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 122.8 ลา้นบาท เพิ่มสงูขึน้เนื่องจากการตัง้การตัง้ดอ้ยค่าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของ
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประมาณ 21 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาด 
COVID-19 ท าใหโ้ครงการบางโครงการมีการเลื่อนเวลาในการรบัรูร้ายไดอ้อกไป อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมการตัง้
ดอ้ยค่าดงักลา่วค่าใชจ้่ายในการบรหิารอยู่ในระดบัเดียวกบัแผนงานของบรษิัทที่วางไว ้

• ดว้ยการบรหิารค่าใชจ้่ายที่เหมาะสมท าใหบ้รษิัทมีก าไรสทุธิที่ 34.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.0 ของรายได ้
   
 ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2563 
ซึ่ ง บ ริ ษั ท ไ ด้ส รุ ปผลการด า เ นิ น ง านที่ ผ่ า นมา  และกา ร เปลี่ ย นแปลงที่ ส  า คัญซึ่ ง เ กิ ด ขึ ้น ใน รอบ ปี  2563 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี 2563 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุล่วงหนา้ 
เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 



 

 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม 

 ที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2563 

 วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปี  2563 สิน้สุด ณ วันที ่31  ธันวาคม  2563 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให ้นายกานต ์โอภาสจ ารัสกิจ เลขานุการบริษัท กล่าวสรุปฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

  

(หน่วย: ล้านบาท) ส าหรับปี 

  31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 

สินทรัพย์รวม 418.6 257.5 

หนีสิ้นรวม 69.6 55.5 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   349.0 202.1 
   
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 337.9  308.8  

ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ (188.2) (183.5) 

ก าไร(ขาดทุน) ขั้นต้น 149.7  125.3  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (122.8) (104.4) 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธ ิ 34.4  24.5  

  ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีของบริษัท 
ส  าหรบัปีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านความเห็นชอบและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ผ่าน
การตรวจสอบ และลงนามโดยผูส้อบบญัชีของบรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ โดยมี
รายละเอียดงบการเงินปรากฎใน รายงานประจ าปี 2563 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุลว่งหนา้เป็นที่ เรียบรอ้ยแลว้ 

  จึงขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัท ส  าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งวาระ
นีต้อ้ง ผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

   ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม 

  ที่ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิงบการเงินของบรษิัท ส  าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอทกุประการดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้



 

 

 

 

 

 

 

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย อนุมัติจ่ายเงินปันผล 
ประจาํปี 2563 

 ประธานฯ มอบหมายให ้นายกานต ์โอภาสจ ารสักิจ เลขานกุารบรษิัท ชีแ้จงรายละเอียดเพื่อประกอบการ พิจารณา
อนมุตัิในวาระดงักลา่ว 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัทุนส ารองต่างๆ 
ทัง้หมดแลว้ ทัง้นีบ้ริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่ก าหนดไวไ้ด ้โดยขึน้อยู่ กับผลการด าเนินงาน 
ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุ รวมถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งในการบรหิารงาน ความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเหมาะสม การด าเนินการดังกล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ และ
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี จากผลการด าเนินงานปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.0430 บาท จ านวน 400,000,000 หุน้ คิดเป็น
เงินจ านวนทัง้สิน้ 17,200,000 บาท  

ทัง้นี ้ตามงบการเงินส าหรบัรอบปีบัญชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี
แลว้ บริษัทไดจ้ดัสรรเงินส ารองไวต้ามที่กฎหมายก าหนดแลว้ บริษัทไดม้ีมติก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 
ในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564 

  จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 ซึ่งวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

   ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม 

  ที่ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 

 

 

เห็นดว้ย 265,317,855  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 478,900  เสียง  - 

บตัรเสีย 0 เสียง  - 



 

 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 

 
เหน็ด้วย 265,317,855 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 478,900 เสียง  - 

บตัรเสีย 0 เสียง  - 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี สาํหรับปี 2564 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 จาก
บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัมีรายชื่อดงันี ้

1.  นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ ์      ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทะเบียน เลขที่ 2982 และ/หรือ  

2.  นายจมุพฏ ไพรรตันากร        ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทะเบียน เลขที่ 7645 และ/หรือ  

3.  นายนพฤกษ ์พิษณวุงษ์            ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทะเบียนเลขที่  7764 

ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีในนามบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 
2564 โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท 

ผูส้อบบญัชีและบรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ดงักลา่วขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธห์รือรายการ
ที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่าง
ใด  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  โดยก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัท 
ดงันี ้

จึงขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 ซึ่งวาระนีต้อ้ง ผ่าน
มติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

ประเภทค่าตอบแทน  ปี 2564 (ปีที่เสนอ)   ปี 2563   ปี 2562  

1.ค่าสอบบญัชีบรษิัทฯ (Audit Fee) 
                
1,570,000  

                
1,570,000  

                
1,530,000  

2.ค่าบรกิารอื่น ๆ (Non Audit Fee) 
                   
100,000  

                   
170,000  

                   
300,000  

รวม 
                
1,670,000  

                
1,740,000  

                
1,830,000  



 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม 

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดพ้จิารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี 
ประจ าปี 2564 ตามที่เสนอทกุประการดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 
เหน็ด้วย 265,317,855 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 478,900 เสียง  - 

บตัรเสีย 0 เสียง  - 

 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564 

 ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 โดยไดแ้ถลง
ต่อ ที่ประชุมว่าตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 14  ซึ่งก าหนดใหก้รรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในการปฎิบตัิหนา้ที่
จากบรษิัท ซึ่งค่าตอบแทน ไดแ้ก่ เงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นใด อย่างไร
ก็ดีค่าตอบแทนกรรมการ ควรสอดคลอ้งกับผลประกอบการของบริษัท หนา้ที่ความรบัผิดชอบและผลการปฎิบตัิงานของ
กรรมการแต่ละท่าน และควรมีการทบทวนทุกปี  รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการปรากฎตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้
จดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุลว่งหนา้ เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้

 ต าแหน่ง รายเดือน เบีย้ประชมุ/ครัง้ หน่วย 

ประธานกรรมการบรษิัท 20,000 - บาท 

กรรมการบรษิัท 20,000 - บาท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 -  บาท 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 -  บาท 

ประธาน/กรรมการคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง - 10,000 บาท 

ประธาน/กรรมการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และการ
ก ากบัดแูลกิจการ 

- 10,000 บาท 

หมายเหต:ุ * กรรมการที่เป็นผูบ้รหิารที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่รบัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิัท      

   ** ประธานและคณะกรรมการตรวจสอบจะไดร้บัค่าตอบแทนสว่นที่เป็นรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบ 



 

 

       เท่านัน้ 

    *** กรรมการทกุคนที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการย่อยอ่ืนๆ ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุ 

จึงขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ซึ่งวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิ 
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม 

 ที่ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ
ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ ดงันี ้

 
เหน็ด้วย 265,317,855 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8198 

ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 478,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1802 

บตัรเสีย 0 เสียง  - 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2564 

  ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
ป ร ะจ า ปี  2564 ซึ่ ง เ ป็ น ไปตามความ เห็ น ของคณะกร รมการบ ริษั ท ซึ่ ง ไ ม่ ร วมก ร รมการผู้ มี ส่ วน ไ ด้ เ สี ย  
ซึ่งเป็นกรรมการที่ถึงคราวที่ตอ้งออกจาก ต าแหน่งตามวาระไดพ้ิจารณา  และมีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
เลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี ้
  1.นายวฒุิพงศ ์สพุนธนา กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการบรหิารความ  
     เสี่ยง/ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดแูลกิจการ 

2. นายอภิเนตร อนูากลู กรรมการ/ ประธานกรรมการ 

3. นายนยัวฒุิ วงษโ์คเมท กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถว้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวขอ้ง กลบัเขา้เป็นกรรมการและเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการ 
เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชนก์ับบริษัท รวมถึงเขา้ใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี นับว่ามีคุณสมบตัิที่เหมาะสมตามเกณฑข์องคณะกรรมการ 
คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อ ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง 



 

 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุสดัสว่นการถือหุน้ในบรษิัท วฒุิการศกึษา ประสบการณ ์การท างาน และประวตัิการ
เขา้ ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ปรากฎตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนา้เป็น
ที่เรียบรอ้ยแลว้ 

จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 ซึ่ง
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม 

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระเป็นรายบคุคล 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้
ด ารง ต าแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดงันี ้

 1.นายวฒุิพงศ ์สพุนธนา กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการบรหิารความ  

    เสี่ยง/ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดแูลกิจการ 

โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 
เหน็ด้วย 264,817,855 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 978,900 เสียง  - 

บตัรเสีย                 0 เสียง  - 

    

2.นายอภิเนตร อนูากลู กรรมการ/ ประธานกรรมการ 

โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 
เหน็ด้วย 196,962,755 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 68,834,000 เสียง  - 

บตัรเสีย                 0 เสียง  - 

    

 3.นายนยัวฒุิ วงษโ์คเมท กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้



 

 

 
เหน็ด้วย 234,103,155 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 31,693,600 เสียง  - 

บตัรเสีย 0 เสียง  - 

 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการใหม่ 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทเป็นไปดว้ยดี รองรบัการด าเนินงานของบริษัท
ต่อไปในอนาคต จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเพิ่มจ านวนกรรมการของบรษิัทอีก 1 ท่าน จากเดิมมีจ านวน 8 ท่าน 
รวมเป็นจ านวนกรรมการทัง้สิน้ 9 ท่าน ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิของดร.
บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ แลว้ เป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่จะเป็นกรรมการบริษัท โดยขอ้มูลเบือ้งตน้ และประวัติ
กรรมการที่จะแต่งตัง้ใหม่ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณแ์ละ
ประวตัิการท างานที่ดี มีวิสยัทศัน ์ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพอ เป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของ
บริษัท ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการใหม่ ซึ่ง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ 

ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบเพิ่มเติมว่า การเพิ่มจ านวนคณะกรรมการบรษิัทจากการแต่งตัง้กรรมการใหม่จ านวน 
1 ท่าน ในครัง้นีไ้ม่กระทบต่ออ านาจของกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผกูพนับรษิัทแต่อย่างใด 

นอกจากนัน้ เพื่อใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการและจ านวนกรรมการของบรษิัทเป็นไปดว้ย
ความเรียบรอ้ย ซึ่งอาจตอ้งมีการแกไ้ขถอ้ยค าหรือขอ้ความของขอ้บงัคบัในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผูถื้อหุน้
ตามค าสั่ง ค าแนะน า หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์จึงเห็นควรมอบหมายให้
บุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทได้มอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อ
กรรมการและจ านวนกรรมการของบริษัทตลอดจนมีอ านาจในการแกไ้ขถอ้ยค า และ/หรือ ขอ้ความในเอกสาร และ/หรือ ค า
ขอต่าง ๆ ในการยื่นค าขอจดทะเบียนแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการและจ านวนกรรมการของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระส าคัญของการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
รายชื่อกรรมการและจ านวนกรรมการของบรษิัทตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิใหเ้สรจ็สมบรูณ์ 

เมื่อจบการน าเสนอต่อที่ประชุมในวาระดังกล่าวแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม โดยการพิมพ์
ค าถามที่ตอ้งการ ผ่านหนา้ e-Service Platform แต่ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจง้ใหผู้้
ถือหุน้ลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชมุต่อไป 

วาระนีต้อ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 



 

 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มจ านวนคณะกรรมการบริษัทจากการแต่งตั้งกรรมการใหม่จ านวน 1 ท่าน
ตามที่เสนอ และมอบหมายใหบุ้คคลที่กรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทไดม้อบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียน
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการและจ านวนกรรมการของบริษัท  ตลอดจนมีอ านาจในการแก้ไขถ้อยค า และ/หรือ 
ขอ้ความในเอกสาร และ/หรือ ค าขอต่าง ๆ ในการยื่นค าขอจดทะเบียนแกไ้ขแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการและจ านวน
กรรมการของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อ
สาระส าคัญของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการและจ านวนกรรมการของบริษัทตามที่ไดเ้สนอทุกประการ ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย 265,281,355 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 515,400 เสียง  - 

บตัรเสีย 0 เสียง  - 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 และข้อ 27 

  ประธานฯ ไดข้อให ้นายกานต ์โอภาสจ ารัสกิจ เลขานุการบริษัท เป็นผู้น  าเสนอการแกไ้ขขอ้บังคับบริษัทต่อที่
ประชมุ ดงันี ้  

คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาและเห็นชอบเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิัท
ขอ้ 21 และ ขอ้ 27 ที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์นปัจจบุนั เพื่อใหส้อดคลอ้งกับพระราชก าหนดว่าดว้ย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 (“พรก”) เนื่องจากพรก. ฉบบัดงักล่าว ไดย้กเลิกประเด็นหลกั 2 เรื่อง ตาม
ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เรื่อง การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ลงวนัที่ 27 มิถนุายน 2557 
ไดแ้ก่ (1) ผูร้่วมประชุมอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ขององคป์ระชุมตอ้งอยู่ในที่ประชุมเดียวกัน และ (2) ผูร้่วมประชุมตอ้งอยู่ใน
ราชอาณาจักร ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่จะสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพรก. ฉบับ
ดงักล่าว สามารถเขา้ร่วมประชุมจากที่ใดก็ไดท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ในสถานที่ประชุมแห่ง
เดียวกันอีกต่อไป ดว้ยเหตนุี ้การเสนอขอแกไ้ขขอ้บงัคบัในประเด็นดงักล่าวจึงเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ทุกรายในการใชส้ิทธิพืน้ฐานในการมีส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน อีกทัง้ยังเหมาะสมกับ
สถานการณโ์รคระบาดของโคโรน่าไวรสั-19 ในปัจจบุนัอีกดว้ย 

ขอ้บงัคบับรษิัทที่เสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมจ านวน 2 ขอ้ ดงันี ้

1. แกไ้ขขอ้บังคับ ขอ้ 21 เพื่อรองรบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสส์  าหรบัการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 (“พรก”) และที่



 

 

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต วตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริษัทสามารถด าเนินการจัดประชุมตามพรก. ไดโ้ดยไม่ขัดกับ
ขอ้บงัคบัของบรษิัท ดงัมีขอ้ความที่ขอแกไ้ขซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ข้อความเดิม ข้อทีแ่ก้ไขใหม่ 

ขอ้ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประชุมดว้ย

ตนเองหรือโดยประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ

เป็นองคป์ระชมุ 

นอกเหนือจากขอ้ก าหนดในวรรคแรก ในกรณีที่เป็นการประชมุ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์กรรมการที่เขา้ร่วมประชมุทัง้หมดจะตอ้ง

อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมจ านวนไม่

นอ้ยกว่าหนึ่งในสามขององคป์ระชุมจะตอ้งอยู่ในที่ประชุมแห่ง

เดียวกัน และจะตอ้งกระท าผ่านระบบการควบคมุการประชมุที่

มีกระบวนการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นสารสนเทศโดย

ใหม้ีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แลว้แต่กรณี) ของ

กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุคนตลอดการประชมุ รวมทัง้ขอ้มลู

จราจรทางคอมพิวเตอรท์ี่เกิดจากการบนัทกึดงักลา่ว และระบบ

ควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื ้นฐานเป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง

มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 

รวมถึงที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน

กรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี่แต่ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้กรรมการซึ่ งมาประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 

ขอ้ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประชุมดว้ย

ตนเองหรือโดยประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ

เป็นองคป์ระชมุ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการจดัประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอ

นิสก ์การประชุมนั้นจะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศ ระเบียบ ขอ้บังคับ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่เก่ียวขอ้ง

กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิสก ์และใหก้ารประชุมเช่นว่า

นั้นมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการ

ตามวิธีการที่บญัญัติไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัฉบบันี ้

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน

กรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี่แต่ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้กรรมการซึ่ งมาประชุม เลือก

กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่

กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสียในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่

ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 
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กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่

กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสียในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสีย ง

ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่

ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

2. แกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 27. เพื่อรองรบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสส์  าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
ทัง้นี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 (“พรก”) และที่อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต วตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริษัทสามารถด าเนินการจดัประชุมตามพรก. ไดโ้ดยไม่ขดักับขอ้บงัคับของ
บรษิัท  

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการไดม้ีความเห็นร่วมกันใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาขอ้ความที่จะขอใหแ้กไ้ข
ขอ้บงัคบั ขอ้ 27. เพิ่มเติมจากรายละเอียดที่ไดเ้ปิดเผยในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทไปก่อนหนา้นี ้โดยเสนอให้
ยังคงขอ้ความของขอ้บังคับบริษัท ขอ้ 27. เดิม ยกเวน้ในวรรค 2 ที่แกไ้ขเปลี่ยนแปลง ในลกัษณะเช่นเดียวกับการแกไ้ข
เพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 21. เพื่อความครบถ้วนสมบูรณข์องเนือ้หาและประโยชนข์องผูถื้อหุน้บริษัทเป็นส าคัญ และการ
เพิ่มเติมดงักลา่วไม่ใช่เป็นการแกไ้ขสาระส าคญัของขอ้บงัคบัขอ้ 27. ใหแ้ตกต่างจากวตัถปุระสงคเ์ดิมแต่อย่างใด 

ทัง้นี ้ขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 27. มีขอ้ความเดิม เปรียบเทียบกบัขอ้ความที่ขอแกไ้ข โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ข้อความเดิม ข้อทีแ่ก้ไขใหม่ 

ขอ้ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วย

ตนเอง หรือเป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีผูถื้อหุน้

และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 

25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

จ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุน้และผู้รับมอบ

ฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อ

หุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม

ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

นอกเหนือจากขอ้ก าหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ 

(ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร  

ขอ้ 27 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วย

ตนเอง หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี 

ผู้ถือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่

นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 

ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อ

หุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม

ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ทั้ ง นี้  ใ นกร ณีที่ มี ก า ร จัดป ระ ชุม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า น สื่ อ 
อิเล็กทรอนิสก ์การประชุมน้ันจะต้องดาํเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
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และ  ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  ที่เขา้รว่ม

ประชมุจ านวนไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามขององคป์ระชมุจะตอ้งอยู่

ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะตอ้งกระท าผ่านระบบควบคมุ

การประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดา้น

สารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ 

(แลว้แต่กรณี) ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้

มี) ที่ เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูล

จราจรทางคอมพิวเตอรท์ี่เกิดจากการบนัทกึดงักลา่ว และระบบ

ควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื ้นฐานเป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง

มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 

รวมถึงที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัด

ไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบ

องคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียก

นัดเพราะผู้ถือหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ

ประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้ง

ขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส้่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้

ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่

บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ในการประชุมผู้ถือหุน้ใหป้ระธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่

ประชมุ ถา้ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิไดม้า

เขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการ

เป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจ

ปฏิบัติหนา้ที่ได ้ก็ใหท้ี่ประชุมเลือกตัง้ผูถื้อหุน้คนหนึ่งซึ่งไดเ้ขา้

รว่มประชมุเป็นประธาน 

และวิธีการที่เก่ียวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอ
นิสก์ และให้การประชุมเช่นว่าน้ันมีผลทางกฎหมาย
เช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายและข้อบังคับฉบับนี ้

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัด

ไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชมุไม่ครบ

องคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียก

นัดเพราะผู้ถือหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ

ประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้ง

ขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส้่งหนงัสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้

ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่

บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ในการประชุมผู้ถือหุน้ใหป้ระธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่

ประชมุ ถา้ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิไดม้า

เขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการ

เป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจ

ปฏิบัติหนา้ที่ได ้ก็ใหท้ี่ประชุมเลือกตัง้ผูถื้อหุน้คนหนึ่งซึ่งไดเ้ขา้

รว่มประชมุเป็นประธาน 



 

 

นอกจากนัน้ เพื่อใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย ซึ่งอาจตอ้งมีการ
แก้ไขถ้อยค าหรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุน้ตามค าสั่ง ค าแนะน า หรือ
ความเห็นของนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์จึงเห็นควรมอบหมายใหบ้คุคลที่กรรมการผูม้ีอ านาจ
ของบริษัทไดม้อบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมีอ านาจใน
การแกไ้ขถอ้ยค า และ/หรือ ขอ้ความในเอกสาร และ/หรือ ค าขอต่าง ๆ ในการยื่นค าขอจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัขอบรษิัท
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระส าคัญของการ
แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิใหเ้สรจ็สมบรูณ ์

เมื่อจบการน าเสนอต่อที่ประชุมในวาระดังกล่าวแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม โดยการพิมพ์
ค าถามที่ตอ้งการ ผ่านหนา้ e-Service Platform แต่ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจง้ให้ 
ผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงและสรุปมติต่อที่ประชมุต่อไป 

วาระนีต้อ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 21. และขอ้ 27. ตามที่เสนอ และมอบหมายใหบ้คุคลที่
กรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทไดม้อบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเปลี่ ยนแปลงขอ้บงัคบัของบริษัท 
ตลอดจนมีอ านาจในการแกไ้ขถอ้ยค า และ/หรือ ขอ้ความในเอกสาร และ/หรือ ค าขอต่าง ๆ ในการยื่นค าขอจดทะเบียนแกไ้ข
ข้อบังคับขอบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อ
สาระส าคญัของการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคบัของบริษัทตามที่ไดเ้สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
เหน็ด้วย 265,218,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7826 

ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 577,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2174 

บตัรเสีย 0 เสียง  - 

 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 

 

  

 

 



 

 

เม่ือไม่มีขอ้ซกัถามอย่างใดจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะแลว้ คณะกรรมการบรษิัท ขอขอบคณุ ผูถื้อหุน้ และผูร้บั
มอบฉันทะทุกท่าน กรรมการอิสระ กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย ทุกท่าน ที่ไดก้รุณาสละเวลามาร่วม
ประชมุในครัง้นี ้และขอปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

ปิดประชมุเวลา 15.30 น. 

 

 

       (ลงชื่อ) ___________________________________ 

                  (นายอภิเนตร อนูากลู) 

         ประธานกรรมการ 

 

 

       (ลงชื่อ) ___________________________________ 

                (นายกานต ์โอภาสจ ารสักิจ) 

           เลขานกุารบรษิัท 




