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รายงานการประชุมสามญัผ ูถ้อืหุ้น  
ประจาํปี 2564 

ของ บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
วนัพธุที่ 28 เมษายน 2564           

 
ณ หอ้งประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชัน้ 2 ของบรษิทั ชยัวฒันา แทนเนอรี ่กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  เลขที ่419-420 

หมู ่6 ถนนพทุธรกัษา ต.แพรกษา อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10280 
   

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 
   คุณชยันคร ระมงคล ตวัแทนบรษิทั ชยัวฒันา แทนเนอรี ่กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) กล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ และ 
ผู้รบัมอบฉันทะ ที่เขา้ร่วมประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมรบัทราบว่า ครัง้น้ีเป็นการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี  2564 
ขณะน้ีมผีูถ้อืหุน้จาํนวน 2 ราย และ ผูร้บัมอบฉนัทะจาํนวน 26 ราย รวมเขา้รว่มประชุมทัง้สิน้  28  ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 
252,598,970  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 40.0885  ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด ซึ่งครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
ของบรษิทัแลว้   

ต่อมาตวัแทน ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมใหร้บัทราบเกีย่วกบัรายละเอยีดเกี่ยวกบัการจดัประชุมในครัง้น้ี ว่า ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตใินการประชุมครัง้ที่ 3/2564 ประชุมเมื่อวนัที่ 1 มนีาคม 2564 กําหนดให้มกีารจดัประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 ในวนัน้ี (วนัพธุที ่28 เมษายน 2564) ณ หอ้งประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชัน้ 2 ของ บรษิทั ชยั
วฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรกัษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ ซึ่งบรษิัทได้แจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 2 มนีาคม 2564 แล้วนัน้ แต่
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 หรอื COVID-19 ในประเทศไทย ไดม้กีารแพร่
ระบาดรุนแรงและมผีูต้ดิเชื้อเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัจงัหวดัสมุทรปราการ ซึ่งเป็นจงัหวดัทีบ่รษิทัจะจดัประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 ไดอ้อกคําสัง่ตามความในขอ้ 2 (2) ของคาํสัง่จงัหวดัสมุทรปราการ ที ่2165/2564 เรือ่ง สัง่
ปิดสถานที่เป็นการชัว่คราว ประกาศ ณ วนัที่ 26 เมษายน 2564 ที่หา้มการจดักจิกรรมซึ่งมกีารรวมกลุ่มของบุคคลที่มี
จํานวนรวมกนัมากกว่า 10 คน นัน้ บรษิทัไดต้ระหนักถงึความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นอย่างยิง่ 
ดว้ยเหตุน้ี บรษิทัจงึไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองบางสว่นเขา้รว่มประชุมและบางสว่นมอบฉนัทะเพือ่ออกเสยีง
ลงคะแนน และไดจ้ดัใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมบางส่วนเขา้ฟังการประชุมครัง้น้ีผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ทัง้น้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
คาํสัง่ดงักล่าว และเพือ่ความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกท่าน 

และเน่ืองจากในปีน้ียงัมสีถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอื COVID-19 ดงัที่
ได้กล่าวขา้งต้น ดงันัน้ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหุ้นที่อาจจะไม่สามารถมาเขา้ร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเองให้มีส่วนร่วมในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 บรษิัทจึงได้จดัใหม้กีารเปิดช่องทางรบัคําถามที่
เกี่ยวกบัวาระการประชุมจากผู้ถอืหุ้นก่อนวนัประชุมผ่านทาง Website ของบรษิทั ตัง้แต่วนัที่ 20 มนีาคม 2564 ถงึ 20 
เมษายน 2564 [ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุ้นท่านใดนําส่งคําถามที่เกี่ยวกบัวาระการประชุมในครัง้น้ีผ่านช่องทาง Website 
ของบรษิทั หรอืผา่นทาง E-mail ของบรษิทั แต่อยา่งใด 

และบรษิทัขอแจง้ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบเกีย่วกบัเอกสารทีต่อ้งใชพ้จิารณาประกอบการประชุมในครัง้น้ีคอื 
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       - หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 พรอ้มเอกสารแนบ ซึ่งไดนํ้าสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านแลว้ 
(ในรูปแบบ QR Code) และก่อนทีจ่ะเริม่ประชุมตามวาระ จะขออนุญาตแนะนําคณะกรรมการ และผูบ้รหิารบรษิทั ที่
เขา้รว่มประชุมในวนัน้ี มดีงัน้ี 
 
กรรมการบริษทั ที่มาประชุม  จาํนวน 6 ท่าน โดยเข้าร ่วมประชุม ณ ที่ประชุม จาํนวน 3 ท่าน และเขา้ร ่วม
ประชุมผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส  ์จาํนวน 3 ท่าน ดงันี้ 
1. คณุวรีะพล  ไชยธรีตัต ์ ประธานกรรมการบรษิทั และ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. ดร.ณฏัฐส์ชิา ภาภคัธนานนัท ์ รองประธานกรรมการ 
3. คณุวนิดา สกิขมาน กรรมการ 
4. คณุสุพจน์ ปานน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. คณุธรีะวฒัน์  ภู่ไพบลูย ์ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
6. คณุชชันนท ์ โสภาจนัทร ์ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน 
ครัง้น้ีคณะกรรมการบรษิทัไดเ้ขา้รว่มประชุมจาํนวน  6 ทา่น คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด     
ผูบ้ริหารบริษทั ที่เข้ารว่มประชุมผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส  ์จาํนวน 5 ท่าน 
1. คณุอนุพงศ ์ สกิขมาน ผูช้ว่ยกรรมการผจก. 
2. คณุธนกร       ชยัวรโสภณ              ผูช้ว่ยกรรมการผจก. 
3. คณุธรีเสฎฐ ์  มโนเกษมสนัต ์ ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงานของเลน่สุนขั 
4. คณุธงชยั อธปัิตยกุล ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงานฟอกหนงั 
5. คณุสมฤทยั ไพฑรูยร์งัสฤษดิ ์ ผูจ้ดัการทัว่ไป การเงนิและบญัช ี

 
ผูส้อบบญัชี จาก บริษทั อารเ์อสเอม็ ออดิท เซอรวิ์ส (ประเทศไทย) จาํกดั เข้ารว่มประชุมผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส  ์
จาํนวน 2 ท่าน 
1. คณุสุรชยั ดาํเนินวงศ ์
2. คณุรณวรี ์ คมคุณ 

 
ที่ปร ึกษาการเงิน จากบริษทั แอสเซท โปร แมนเนจเม้นท์ จาํกดั เข้าร ่วมประชุมผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส  ์2 ท่าน  
1. คณุเสกสรร ธโนปจยั 
2. คณุณฐัยิา        ภทัรกจิจานุรกัษ์ 

 
ที่ปร ึกษากฎหมายจาก  LEGAL ADVISERY COUNCIL LIMITED (LACL) ซึ่งเป็นที่ปร ึกษากฎหมายในการ
ประชุมและเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเข้าร ่วมประชุมผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส  ์ 
จาํนวน 3 ท่าน    
1. คณุวจิติรพรรณ คลา้ยอุบล 
2 คณุปวชิญา  สุวรรณาเมธากร 
3. คณุกติตพิจน์ กติตขิจร 
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และเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการประชุม บรษิทัไดม้อบหมายให ้บรษิทั ควดิแลบ จํากดั เป็นผูด้าํเนินการ
นบัคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม 
 คุณชยันคร ระมงคล ตัวแทนบรษิัท เรยีนเชิญ คุณวีระพล ไชยธีรตัต์ ประธานกรรมการ ทําหน้าที่เป็น
ประธานในทีป่ระชุม และเป็นผูด้าํเนินการประชุม  และไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมรบัทราบเกีย่วกบัหลกัเกณฑก์ารออกเสยีง
ลงคะแนนโดยมสีาระสาํคญัดงัน้ี 
 
1. สาํหรบัการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสยีงลงคะแนนไดต้ามจาํนวนหุน้ทีม่ ีหรอืตามจํานวนหุน้

ที่ได้รบัมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสยีง โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้(เวน้แตเ่ป็นการออกเสยีงของคสัโตเดยีน)  
 

2. การออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะสอบถามทีป่ระชุมในทุก ๆ วาระว่าผูถ้อืหุน้คนใดไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง หากท่านเหน็ดว้ย ใหท้่านลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีงทีท่างบรษิทัจดัให ้แต่ไม่ตอ้งยื่นใหเ้จา้หน้าที ่แต่
หากท่านไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง ใหท้่านลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีง และรบกวนท่านชูมอืขึน้ เพื่อให้
พนักงานของบรษิทัไปเกบ็บตัรเพื่อมานับคะแนน สาํหรบัผูถ้อืหุน้ที่ทําหนังสอืมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม 
และผูม้อบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แลว้ บรษิทัจะนําคะแนน เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง ตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ และบนัทกึเพือ่การลงมตติามวาระไวแ้ลว้  

ทัง้น้ี ในการออกเสยีงลงคะแนน หากผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมหลงัจากเริม่การประชุมแลว้นัน้ ผูถ้อืหุน้สามารถ
ที่จะลงทะเบยีนและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่อไปได้ แต่ไม่มสีทิธิที่จะออกเสยีงลงคะแนนและ/หรอื 
คดัคา้นในวาระทีผ่า่นมา สาํหรบัทา่นทีไ่มส่ง่บตัรลงคะแนน บรษิทัจะถอืว่าท่านอนุมตัเิหน็ชอบในวาระนัน้ ๆ  

3. ในการนับคะแนนเสยีงบรษิัทจะนับคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสยีงไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง 
รวมทัง้คะแนนเสยีงตามบตัรเสยี (ถา้ม)ี ในแต่ละวาระนัน้ ๆ  มาหกัออกจากจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้
รว่มประชุมสว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเหน็ดว้ย โดยบตัรเสยีจะนับจากบตัรทีล่งคะแนนเสยีง
ไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงเท่านัน้ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ส่งบตัรลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ภายหลงั
จากทีบ่รษิทัไดแ้จง้ปิดรบับตัรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแลว้ บรษิทัจะไม่นําคะแนนเสยีงดงักล่าวมารวมคาํนวณ
เป็นคะแนนเสยีงอกี 

4. ระหว่างการประชุมแต่ละวาระ หากท่านมคีาํถามทีต่อ้งการซกัถามในทีป่ระชุมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ รบกวนให้
ผูท้ี่ต้องการซกัถามมายนืตรงจุดที่จดัไว้ให้ซกัถาม และแจ้ง ชื่อ-นามสกุล หมายเลขลําดบัใน    บตัรลงคะแนน
เสยีงของท่านว่าหมายเลขอะไร ซึ่งหมายเลขลําดบัดงักล่าวจะปรากฏอยู่ในบตัรลงคะแนนเสยีงของท่านแล้ว 
พรอ้มทัง้ชีแ้จงว่าเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  

5. หากการประชุมเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้รบกวนท่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะวางบตัรทีล่งคะแนนเรยีบรอ้ยแลว้ไวท้ี่
โต๊ะของท่าน จะมเีจา้หน้าทีไ่ปเกบ็บตัรลงคะแนนเอง 

เมื่อตวัแทนบรษิทัแจง้วธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนและนับคะแนนใหผู้้ถอืหุน้ทราบแลว้ จากนัน้ ประธานในที่

ประชมุ เริม่ดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมทีร่ะบุในหนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564  

ค ุณวีระพล  ไชยธีรตัต ์  เป็นประธานในทีป่ระชุม และ เป็นผูด้ําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ซึ่งประกอบไป
ดว้ยวาระทัง้หมด 11 วาระ ดงัน้ี 
 



     บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
      176/1,1480 หมู่ที ่1 ถนนสขุมุวทิ ตาํบลทา้ยบา้น อําเภอเมอืงสมุทรปราการ 
      จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1 
 

 
Chai Watana Tannery Group Public Co.,Ltd.                                                                                                     
Head Office : 176/1,1480 Moo 1, Sukhumvit Rd., Km 30, Tai Ban, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand. 
Office  Phraesa : 420/1 Moo 6 , Buddharuksa Rd., Phraeksa, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand. 
Tel : + 66 (0) 2 703 7880-1                                                                                                               หนา้ 4 จาก 18 

วาระที่ 1   รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทั ประจาํปี 2563 
 
ประธานทีป่ระชุม คณุวรีะพล ไชยธรีตัต ์ไดแ้สดงภาพรายละเอยีดของกลุ่มบรษิทั ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบดงัน้ี  
 

100% 100% 25% 50.01% 100%

100%

100%

80%

100% กลุ่มธุรกจิผลติหนัง  1, 2 ,11 ,13

กลุ่มธุรกจิพลังงาน   3-10 
60%

กลุ่มธุรกจิออกแบบ  12
และ จัดจําหน่ายยานพาหนะ

5%

9%

โครงสรา้งการถอืหุน้กลุม่บรษิทั (กอ่น) ปรบัโครงสรา้ง

1. บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอรี กรุ๊ป (CWT)  

2. บรษัิทย่อย 
 บจก.พลาทรัพย์ 

"PALA"

3. บรษัิทย่อย (Holding 
Company)

 บจก.ชัยวัฒนา กรนี "CWTG"

11. บรษัิทร่วม
NHK SPRING 

(COMBODIA) "CNHK"

12. บรษัิทย่อย 
 บจก.สกุลฏซ์ ีอนิ
โนเวชัน  "SKC"

4. บจก. ชัยวัฒนา กรนี แมนเนจ เมน้ท ์

5. บจก. กรนี เพาเวอร ์2 "GP2"

6. บจก. ชัยวัฒนา เอ็กพอรต์  "CWTX"

7. บจก. กรนี เพาเวอร ์1 "GP1"

8. บจก. บลูโซลารฟ์ารม์ 3 "BSF3"

9. บจก. แอดวานซ ์เพาเวอร ์คอนเวอรชั์น

10. บจก. รักษ์บา้นเรา "RBR"

13. บรษัิทย่อย
บจก.ชัยวัฒนา แทนเนอ

รี "CWTT"

 
 

ซึ่งประกอบดว้ย 3 กลุ่มธุรกจิ คอื 1. กลุ่มผลติภณัฑ์หนัง 2.กลุ่มธุรกจิพลงังาน และ 3. กลุ่มธุรกจิออกแบบ
และจดัจําหน่ายยานพาหนะ พรอ้มรายงานความก้าวหน้า ของกลุ่มธุรกิจให้ที่ประชุมรบัทราบ และแจ้งว่าบรษิัทมี
นโยบายและแนวทางและปฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่อย่างเครง่ครดั ต่อจากนัน้ไดเ้รยีนเชญิคุณณัฏฐส์ิ
ชา ภาภคัธนานันท ์รองประธานกรรมการ ใหช้่วยดาํเนินการประชุมในวาระที ่1 และ วาระที ่2  และ คุณณัฏฐส์ชิา ได้
นําเสนอ กราฟแสดงผลการดาํเนินงานของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงันี้   

1. กราฟแสดงโครงสรา้งเงินทุน     
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2.  กราฟแสดงโครงสรา้งรายได้บริษทั เปรียบเทียบปี 62 และ 63 ดงันี้ 

                                                                                                                    

 
 
3. กราฟแสดงการเปรียบเทียบกาํไรข ัน้ต้น สาํหรบัปี 62 และ 63 ดงัน้ี  

                                                                                       

 
 
 

4. กราฟแสดงกาํไร งบรวม และ งบเฉพาะบริษทั 
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5. ตารางแสดงงบกระแสเงินสด 

        หน่วย : ลา้นบาท
เงินสดสทุธิ ปี 2562 ปี 2563

จากกจิกรรมการดําเนินงาน 313.76  315.45      
จากกจิกรรมการลงทนุ 153.11-  11.98-        
จากกจิกรรมจัดหาเงิน 174.35-  292.41-      
เงินสด และ รายการเทยีบเทา่เงินสด 46.60    57.66         
 

6.    ตารางอตัราส่วนทางการเงินที่สาํคญัดงันี้ 
 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2562 ปี 2563 
อตัราส่วนสภาพคล่อง     

 
  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  เท่า    0.67      0.67  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเรว็  เท่า    0.31      0.32  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด เท่า    0.26      0.22  
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้  เท่า    6.88     5.90  
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่  วนั   52.31    61.07  
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื  เท่า    3.45      2.95  
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่  วนั 104.36   121.88  
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี้การคา้  เท่า    7.09      4.94  
ระยะเวลาชาํระหน้ี  วนั   50.79    72.83  
Cash Cycle วนั 105.88   110.12  
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     

  
อตัรากาํไรขัน้ตน้  รอ้ยละ   21.99    26.40  
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน                                                                         รอ้ยละ   10.25    13.97  
อตัราสว่นเงนิสดต่อการทาํกาํไร รอ้ยละ 137.42   142.57  
อตัรากาํไรสุทธ ิ รอ้ยละ    4.69      6.26  
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  รอ้ยละ    6.05      5.83  
อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

 
  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ    2.42      2.57  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร  รอ้ยละ    8.19      7.89  
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เท่า    0.52      0.41  
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน     

  
อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า    1.35      1.20  
อตัราสว่นหนี้สนิสุทธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้(1)  เท่า    1.05     0.86 
อตัราสว่นหนี้สนิสุทธติ่อกาํไรก่อนดอกเบีย้จา่ยภาษเีงนิไดค้า่เสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย เท่า   5.01      4.53  
อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทีค่รบกาํหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทัง้หมด เท่า    0.63      0.64  
อตัราสว่นเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิต่อหน้ีสนิรวม เท่า     0.44       0.40  
อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ (Cash Basis)(2) เท่า     4.48       4.67  
อตัราสว่นความสามารถชาํระผกูพนั (Cash Basis)(3) เท่า     0.68       0.45  
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อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2562 ปี 2563 
อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ (Interest Coverage Ratio : ICR) เท่า     2.25       2.40  
อตัราสว่นความสามารถชาํระผกูพนั (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) เท่า     0.28      0.30  
อตัราการจา่ยเงนิปันผล รอ้ยละ   21.99          -  

 
        ไมม่ีผ ูข้ ้ารว่มประชุมสอบถาม / ขอ้เสนอแนะ 
 
      วาระนี้เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ   จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 
 
วาระที่ 2    พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี  2563  สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผ่านการพจิารณาจาก 
                   คณะกรรมการตรวจสอบ และ ผา่นการตรวจสอบและรบัรองโดย ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั แลว้  
                คุณณฎัฐส์ชิา ภาภคัธนานนัท ์อธบิายงบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ  วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  
                ใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมรบัทราบ โดยสงัเขปดงันี้                 

 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

               หน่วย : ลา้นบาท 
           สินทรพัย  ์ ปี 2562 ปี 2563 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน            982.82       954.46  
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน         2,855.11    2,856.06  

รวม             3,837.93     3,810.52  
           หน้ีสิน     
หน้ีสนิหมุนเวยีน         1,466.03    1,419.22  
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน            740.54       658.84  

รวม             2,206.57     2,078.06  
     ส่วนของผ ูถ้ือหุ้น   
สว่นของบรษิทัใหญ่         1,488.80    1,524.05  
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม            142.56       208.41  

รวม             1,631.36     1,732.46  
หน้ีสิน และ ส่วนของผ ูถ้ือหุ้น  รวม             3,837.93     3,810.52  

 
งบการเงนิไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต จากบรษิทั อารเ์อสเอม็ ออดทิ เซอรว์สิเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั โดยคุณสุรชยั ดําเนินวงศ์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4721 ไดร้ายงานการตรวจสอบโดยให้
ความเหน็อย่างมเีงื่อนไขต่องบการเงนิรวมของบรษิทั โดยเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมเีงื่อนไขต่องบการเงนิ
รวมเน่ืองจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมคอื บรษิัท เอ็นเอชเค สปรงิ (กมัพูชา ) จํากดั  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ที่
บนัทกึตามวธิสี่วนได้เสยีจํานวน 10.53 ล้านบาท มสี่วนแบ่งผลกําไรของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและผลต่างจากการ
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แปลงค่างบการเงนิ ณ วนัสิน้งวดปี 2563 จํานวน 0.15 ลา้นบาทและ 0.88 ลา้นบาท ซึ่งงบการเงนิดงักล่าวจดัทําขึน้
โดยอาศยัขอ้มลูทางการเงนิทีจ่ดัทาํขึน้โดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัรว่ม ทีย่งัไมไ่ดม้กีารตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ี                 

          นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบท่านได้สอบทานงบการเงนิของบรษิทัรวมถงึการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ต่าง ๆ ของบรษิทั 
          ต่อมาได้เรยีนเชิญคุณสุพจน์ ปานน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงรายการคณะกรรมการ
ตรวจสอบและ คุณสุพจน์ ปานน้อย ไดก้ล่าวแนะนําตวั และกล่าวถงึสาระสําคญัในการปฏบิตัหิน้าทีซ่ึ่งสอดคล้องกบั
ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย ์และ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยอยา่งครบถว้นดงัน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาส และ งบ
การเงนิประจาํปี รวมทัง้งบการเงนิรวม ของบรษิทั และ บรษิทัยอ่ย 

2. การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอื รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
3. การสอบทานบรหิารความเสีย่ง โดยคณะกรรมการได้ให้ความสําคญักบัการบรหิารความเสี่ยง โดยแต่งตัง้

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ทําหน้าทีก่ําหนดหลกัเกณฑน์โยบาย และบรหิารความเสีย่งทีม่ผีลกระทบ
ต่อบรษิทั 

4. การสอบทานประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งไม่พบประเดน็หรอืขอ้บกพรอ่งทีอ่าจส่งผลกระทบ
ต่อบรษิทัฯ อยา่งมนียัสาํคญั 

5. การตรวจทานการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยระหว่างปีบรษิทัไดต้ระหนักถงึการสรา้งคุณค่าใหก้ิจการอย่าง
ยัง่ยนื ไดพ้จิารณาทบทวนความเหมาะสมของการนําหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน
ปี 2560 (CG Code) ไปปรบัใชต้ามบรบิททางธุรกจิของบรษิทัฯ 

6. การกํากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ํากบัดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในใหม้ี
ความเป็นอสิระ โดยใหร้ายงานตรงก่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนกํากบัดูแลการตรวจสอบใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 

7. การพจิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละคา่สอบบญัชรีอบปีบญัช ี2564 
            คุณณัฏฐ์สชิา กล่าวขอบคุณ ท่านคณะกรรมการตรวจสอบ และ สอบถามในที่ประชุมว่ามขีอ้เสนอแนะหรอื
ตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืไม ่
              
  ไมม่ ีผ ูข้ ้ารว่มประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ 
 
มติที่ประชุม  : อนุมตัิงบการเงนิประจําปี 2563 สิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2563  ซึ่งผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี      
 เหน็ดว้ย           252,598,970       เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ     100.0000   
 ไมเ่หน็ดว้ย                     0       เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000   
 งดออกเสยีง                    0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         
 บตัรเสยี                         0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         

 
ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 3   พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2563 
 
                   ประธานในที่ประชุม คุณวรีะพล ไชยธรีตัต์ ได้แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผล ของ
บรษิทั จะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใน ในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธใินแต่ละปีโดยจ่ายในปีถดัไป ทัง้น้ี
ขึน้อยู่กบัความสามารถในจ่ายกบัสถานการณ์ในขณะนัน้ ๆ สาํหรบัผลการดําเนินงานปี 2563  แต่เน่ืองดว้ยบรษิทัมี
ความจาํเป็นดว้ยสาเหตุดงัน้ี  
  1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อต้นปี 2563 ได้
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ในภาพรวมซึ่งรวมถึงบรษิัทด้วย อีกทัง้ยงัมีการแพร่ระบาด
ต่อเนื่องอกี0เพือ่รองรบัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ COVID-19 

2. บรษิัท ต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สําหรบั “หุ้นกู้
บรษิัท ชยัวฒันา แทนเนอรี ่กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มี
สทิธไิถ่ถอนหุน้กูก่้อนกาํหนดไถ่ถอน” (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) ในขอ้ 7.9 ดงัน้ีคอื ผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรอืบรษิทัย่อยจะตอ้ง
ไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของตน หากการจ่ายเงนิปันผลนัน้จะเป็นเหตุทําใหผู้อ้อกหุน้กูไ้ม่สามารถชําระเงนิต้น
และ/หรอืดอกเบี้ย หรอืผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชําระหน้ีใด ๆ ตามหุ้นกู้น้ีซึ่งการไม่ชําระหน้ี การผิดนัดหรอืผิดเงื่อนไข
ดงักลา่วยงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ข   

ดว้ยเหตุตามความจําเป็นขา้งต้นน้ีจงึขอใหท้ี่ประชุมร่วมกนัพจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลสําหรบัผลการ
ดําเนินงานปี 2563 จงึขอเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาเห็นควรอนุมตัิให้งดจ่ายเงนิปันผลสําหรบัผลการดําเนินงานปี 
2563 และบรษิทัตอ้งขออภยัต่อท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านเป็นอยา่งสงูมา ณ ทีน้ี่ดว้ย 

 
                   ไมม่ ีผ ูข้ ้าร ่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ 
 
มติที่ประชุม :  อนุมตังิดจา่ยเงนิปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2563        

     ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 
 เหน็ดว้ย           252,598,970       เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ     100.0000   
 ไมเ่หน็ดว้ย                     0       เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000   
 งดออกเสยีง                    0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         
 บตัรเสยี                         0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         

 
ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่  4     พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนโดยการตดัหุน้สามญั จาํนวน 105,017,188 หุน้ จากเดมิทุนจด

ทะเบยีน 798,130,629 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 693,113,441 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบยีน
คงเหลอืจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) เพือ่เสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Offering)  และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
การลดทุนตดัหุน้ 
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  ประธานในที่ประชุมแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่าตามมตทิี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 มมีตกิารออก
และเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวน 105,017,188 หุน้ เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Offering) ซึง่ปัจจุบนัหุน้ดงักล่าวสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายแลว้ 
          เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จงึเหน็ควรใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจําปี 2564 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจด
ทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จํานวน 105,017,188 หุ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน 798,130,629 บาท เป็นทุนจด
ทะเบยีน 693,113,441 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบยีนคงเหลอืจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบ
อํานาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Offering) และ แก้ไขหนังสอืบรคิณหส์นธิ
ของบรษิทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุตดัหุน้ เป็นดงัน้ี  

 
 ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 693,113,441 บาท 
  แบง่ออกเป็น  693,113,441 หุน้ 
  มลูคา่หุน้ละ   1.00 บาท 
  โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั  693,113,441 หุน้ 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ       - หุน้ 

 
ทัง้น้ี ใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพฒันา

ธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยม์อีํานาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยคาํ หรอืดาํเนินการใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ของ
นายทะเบยีน 
              
      ไมม่ ีผ ูข้ ้ารว่มประชมุสอบถาม / ข้อเสนอแนะ 

 
 มติที่ประชุม :  อนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนโดยการตดัหุน้สามญั จํานวน 105,017,188 หุน้ จากเดมิทุนจดทะเบยีน 
798,130,629 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 693,113,441 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบยีนคงเหลอืจากการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) 
จํานวน 105,017,188 หุ้น ซึ่งหุ้นดงักล่าวสิ้นสุดระยะเวลาในการเสนอขายแล้วและ แก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธิของ
บรษิทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุตดัหุน้ เป็นดงัน้ี  
 
 ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 693,113,441 บาท 
   แบง่ออกเป็น  693,113,441 หุน้ 
   มลูคา่หุน้ละ   1.00 บาท 
   โดยแยกออกเป็น 
   หุน้สามญั  693,113,441 หุน้ 
   หุน้บรุมิสทิธ ิ       - หุน้ 
 
ทัง้น้ี ใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ 
กระทรวงพาณิชยม์อีาํนาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยคาํ หรอืดาํเนินการใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ของนายทะเบยีน 
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      ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 
 
 เหน็ดว้ย           252,598,970       เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ     100.0000   
 ไมเ่หน็ดว้ย                     0       เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000   
 งดออกเสยีง                    0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         
 บตัรเสยี                         0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         

 
ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พิจารณ าอนุม ัติ การอ อกแล ะเสน อขายหุ้น สาม ัญ เพ่ิมทุน แบบมอบอ ําน าจทัว่ ไป  (General 

Mandate) เพื่อ เสนอขายให้กบับุคคลในวงจาํกดั  (Private Placement ) จาํนวนไม่เกิน 63,010,312 

หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ห ุ้นละ 1.00 บาท 

 
ประธานนําเสนอที่ประชุมเน่ืองจากบรษิัทมแีผนการลงทุนในอนาคตและการชําระคืนเงนิกู้บางส่วนจงึมา

ความจําเป็นตอ้งจดัหาแหล่งเงนิทุนเพิม่เตมิ เพื่อเพิม่สภาพคล่องและเงนิทุนหมุนเวยีนใหก้บับรษิทั รวมทัง้ช่วยเสรมิ
ใหบ้รษิทัมฐีานเงนิทุนทีเ่ขม้แขง็เพื่อสรา้งความพรอ้มสาํหรบัการดําเนินงานในอนาคตซึ่งโครงการในอนาคตจะนํามา
ซึ่งรายได้ที่เพิม่ขึน้ และคาดว่าจะส่งผลกําไรของบรษิัทปรบัตวัดขีึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บรษิัทและผู้ถือหุ้นของ
บรษิทั  

จงึขอนําเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทุน แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)  
จาํนวนไมเ่กนิ 63,010,312 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  

 
      ไมม่ ีผ ูข้ ้ารว่มประชมุสอบถาม / ข้อเสนอแนะ 

 
มติที่ประชุม  :  อนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัผู้ถือหุ้นเพิม่ทุน แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General 

Mandate) เพื่อเสนอขายใหก้บับุคคลในวงจํากดั (Private Placement) จํานวน 63,010,312 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้
ละ 1.00 บาท  
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี    
 เหน็ดว้ย           252,598,970       เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ     100.0000   
 ไมเ่หน็ดว้ย                     0       เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000   
 งดออกเสยีง                    0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         
 บตัรเสยี                         0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         

 
ซึ่งที่ประชุมมมีตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณ าอ นุม ัติ ก าร เพ่ิม ทุน จดทะเบียน จ ําน วน  63,010,312 บาท  จากทุน จดทะเบียน เดิ ม 

693,113,441 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม  ่756,123,753 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 

63,010,312 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ห ุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป 

(General Mandate)  และ แก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิม

ทนุจดทะเบียน 

 

 ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจด

ทะเบยีนจํานวน 63,010,312 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 693,113,441 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 756,123,753 

บาท เพื่อรองรบัการจัดสรรการออกและเสนอขายหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มทุน แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General 

Mandate) จํานวนไม่เกิน 63,010,312 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบรคิณห์สนธิของ

บรษิทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็นดงัน้ี 

 

 ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 756,123,753 บาท 

   แบง่ออกเป็น  756,123,753 หุน้ 

   มลูคา่หุน้ละ   1.00 บาท 

   โดยแยกออกเป็น 

   หุน้สามญั  756,123,753 หุน้ 

   หุน้บรุมิสทิธ ิ       - หุน้  

 ไมม่ีผ ูข้ ้าร ่วมประชุมสอบถาม / ขอ้เสนอแนะ 

มติที่ประชุม  :  อนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจํานวน 63,010,312 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 693,113,441 บาท 

เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 756,123,753 บาท เพื่อรองรบัการจดัสรรการออกและเสนอขายหุ้นสามญัผู้ถือหุ้นเพิม่ทุน 

แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกนิ 63,010,312 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และ

แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็นดงัน้ี 

 

 ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 756,123,753 บาท 

   แบง่ออกเป็น  756,123,753 หุน้ 

   มลูคา่หุน้ละ   1.00 บาท 

   โดยแยกออกเป็น 

   หุน้สามญั  756,123,753 หุน้ 

   หุน้บรุมิสทิธ ิ       - หุน้  
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ทัง้น้ี ใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพฒันาธุรกจิ

การคา้ กระทรวงพาณิชยม์อีํานาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยคาํ หรอืดาํเนินการใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ของนาย
ทะเบยีน 

 
      ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี    
 เหน็ดว้ย           252,598,970       เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ     100.0000   
 ไมเ่หน็ดว้ย                     0       เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000   
 งดออกเสยีง                    0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         
 บตัรเสยี                         0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         

 
ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 63,010,312 หุ้น เพ่ือรองรบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม 
               ทนุแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กบับุคคลในวงจาํกดั   
               (Private Placement)  

 
ประธานนําเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้เพิม่ทุนจาํนวน 63,010,312 หุน้  

เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มทุน แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) โดยมี
รายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ดงันี้ 

 
จดัสรรใหแ้ก่ ประเภทหลกัทรพัย ์ จาํนวนหุน้ ไมเ่กนิรอ้ยละต่อทุนชาํระแลว้/1 

บุคคลในวงจาํกดั 

(Private Placement: PP) 
หุน้สามญั ไมเ่กนิ 63,010,312 หุน้ 10 

/1 รอ้ยละต่อทนุชาํระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนมมีตใิหม้กีารเพิม่ทนุแบบ General Mandate 

 

 มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท คดิเป็นไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของทุนชาํระแลว้ของบรษิทั เพื่อจดัสรรใหแ้ก่บุคคลใน

วงจํากัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนใน

รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) ให้คณะกรรมการมีอํานาจในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนส่วนที่เหลอืให้กบัผู้ถือหุ้นเดิมของ

บรษิัทตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) ทัง้น้ี ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจํากดั (Private 
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Placement) ขา้งต้น ต้องไม่เขา้ข่ายราคาตํ่าตามเกณฑ์ราคาของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ทัง้น้ีบรษิทัจะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้เดยีวเตม็จาํนวนหรอืแต่บางสว่นกไ็ด ้โดยเสนอขายเป็น

คราวเดียวหรอืเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาและกําหนด

รายละเอยีดอื่นใด อนัจาํเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขายเป็นคราวเดยีวหรอืแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขาย

เป็นคราว ๆ รวมถงึมอีาํนาจในการดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็นและเกีย่วเน่ืองกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว

ไดทุ้กประการ อาท ิวนักําหนดรายชื่อผู้ถอืหุน้ทีไ่ดร้บัสทิธกิารจดัสรร (วนัขึน้ XR) วตัถุประสงค์ในการออกเสนอขาย

หุน้สามญัเพิม่ทุน การกําหนดราคาเสนอขายทีไ่ดร้บัมตอินุมตัดิงักล่าวในราคาทีด่ทีีสุ่ดตามสภาวะตลาดในช่วงทีเ่สนอ

ขายหุ้นต่อผูล้งทุน ระยะเวลาเสนอขาย อตัราการจดัสรร วธิกีารจดัสรร และการชําระเงนิค่าหุน้ เป็นต้น รวมถงึการ

เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขายการเสนอซื้อและรบัชําระเงนิค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน การกําหนดเงื่อนไขและ

รายละเอยีดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวไดต้ามทีเ่หน็สมควร ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยคาํ หรอื

ขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ หนังสอืบรคิณหส์นธ ิและ/หรอื คําขอต่างๆ และ/หรอื ดาํเนินการใด ๆ 

เพื่อปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบยีนในการจดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัต่อกรมพฒันาธุรกจิ

การคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดเ้ป็นคราว ๆ ตามการชําระเงนิของผูจ้องซื้อในแต่ละคราวรวมถงึการนําหุน้สามญัเพิม่ทุน

เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และการนําสง่ขอ้มูลเอกสารหลกัฐานต่อสาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

 อนึ่ง การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ตอ้งดําเนินการ

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัทีท่ีบ่รษิทัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีในครัง้ถดัไป หรอืภายในวนัทีก่ฎหมายกําหนดใหต้อ้ง

จดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีในครัง้ถดัไป ทัง้น้ีแลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน 

 
ไมม่ ีผ ูข้ ้าร ่วมประชุมสอบถาม / ขอ้เสนอแนะ 

 
มติที่ประชุม :  อนุมตักิารจดัสรรหุน้เพิม่ทุนจํานวน 63,010,312 หุน้ เพื่อรองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่

ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากดั (Private Placement)  โดยมี

รายละเอยีดตามขา้งตน้ทุกประการ 

 

      ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 
 เหน็ดว้ย           252,598,970       เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ     100.0000   
 ไมเ่หน็ดว้ย                     0       เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000   
 งดออกเสยีง                    0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         
 บตัรเสยี                         0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         

 
ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 8  พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
 

ประธานในที่ประชุม นายวีระพล ไชยธีรตัต์ กล่าวในที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบรษิัท หมวดที่ 4 
(คณะกรรมการ) ขอ้ 15. ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้า
จํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบัน
คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 6 ท่าน กรรมการที่ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระในปีน้ีจํานวน 2 
ทา่น ไดแ้ก่ 1.  นางวนิดา สกิขมาน กรรมการ และ 2. นายชชันนท ์โสภาจนัทร ์กรรมการตรวจสอบ 

กระบวนการคดัเลอืกผูด้ํารงตําแหน่งกรรมการของบรษิทัไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดคา่ตอบแทนของบรษิทัอกีทัง้บรษิทัไดม้กีารเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดเ้สนอชื่อบุคคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการบรษิทัแลว้เมื่อวนัที ่13 มกราคม 2564 ถงึ 13 กุมภาพนัธ์ 2564  แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชื่อมา อย่างไรก็
ตามคณะกรรมการบรษิทัไดร้ว่มกนัพจิารณาคุณสมบตัใินดา้นต่างๆ โดยดถูงึความเหมาะสมดา้นคุณวุฒปิระสบการณ์
และความเชีย่วชาญจากหลากหลายวชิาชพีรวมถงึผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรษิทัในช่วงทีผ่่านมาแลว้เหน็
ว่า  นางวนิดา สกิขมาน และ นายชชันนท ์โสภาจนัทร ์ มคุีณสมบตัเิหมาะสมสมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั
ตามเดมิต่อไปอกีวาระหน่ึง โดยไดนํ้าเสนอประวตัใินปัจจุบนัของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ทัง้ 2 ทา่น ใหท้ีป่ระชุมทราบ 

ประธานกล่าวว่า ในวาระนี้ถอืว่าทัง้ 2 ท่าน  เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในการพจิารณา เพื่อใหท้ีป่ระชุมสามารถ
สอบถามและแสดงความคดิเห็นได้อย่างเต็มที่ จงึขอเรยีนเชญิคุณวนิดา สกิขมาน และ คุณชชันนท์ โสภา
จนัทร ์โปรดออกจากการเขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสก์่อนและเมื่อมกีารลงคะแนนและสรุปมตเิรยีบรอ้ย
แลว้ขอเรยีนเชญิกลบัเขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์กีครัง้ 

 
                ไม่มีผ ูข้ ้าร ่วมประชุมสอบถาม / ขอ้เสนอแนะ 
       มติที่ประชุม : อนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
      
         ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 

1 นางวนิดา สกิขมาน : กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 เหน็ดว้ย           252,340,214       เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ     100.0000   
 ไมเ่หน็ดว้ย                      0       เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000   
 งดออกเสยีง            258,756  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         
 บตัรเสยี                          0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         
2 นายชชันนท ์โสภาจนัทร ์: กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน 
 เหน็ดว้ย           252,598,970       เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ     100.0000   
 ไมเ่หน็ดว้ย                     0       เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000   
 งดออกเสยีง                    0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         
 บตัรเสยี                         0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         

 
 ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่  9  พจิารณาอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564   

 
 ประธานทีป่ระชุมเรยีนแจง้ในทีป่ระชมุว่าคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ย 3 ท่าน
ดงัน้ีคอื 

1. นายชชันนท ์โสภาจนัทร ์              ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
2. นางวศิวาณี   ไชยวฒันสกุล           กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
3. นางสาวณฏัฐส์ชิา  ภาภคัธนานนัท ์  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดใ้ชแ้นวปฏบิตัใินการพจิารณาค่าตอบแทนสําหรบักรรมการ 

ประจําปี 2563 โดยพจิารณาปัจจยัทีส่ําคญั คอื หลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีผลประกอบกการ ความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติกําหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการประจาํปี 2564 ดงัน้ีคอื  

1. กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 เป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 2,928,200 บาท และกําหนดค่าเบี้ย
ประชมุใหก้รรมการทีเ่ขา้รว่มประชุมครัง้ละไมเ่กนิ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ ต่อ 1 คน และ 

2. กําหนดเงนิโบนัสคณะกรรมการประจําปี 2564 เป็นค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นเงนิโบนัสเพื่อใหส้ะทอ้น
และเชื่อมโยงกบัผลประกอบการหรอืกําไรสุทธิของบรษิทัในอตัรารอ้ยละ 2 ของกําไรสุทธปิระจําปี 2564 โดยให้
คํานวณจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ทัง้น้ี รวมเงนิโบนัสคณะกรรมการ เป็นจํานวนเงนิไม่
เกนิ 4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเงนิโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอตัรา
รอ้ยละ 25 

              ประธานทีป่ระชุมไดส้อบถามในทีป่ระชมุว่ามขีอ้เสนอแนะหรอืตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืไม ่
 

ค ุณสมฤทยั ไพฑูรย ์ รงัสฤษฏ์ ผจก .ทัว่ไป บญัชี-การเงิน  ฯ  :  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิโบนัส
คณะกรรมการประจาํปี 2563 เป็นค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นเงนิโบนัสเพือ่ใหส้ะทอ้นและเชือ่มโยงกบัผลประกอบการ
หรอืกําไรสุทธขิองบรษิทัในอตัรารอ้ยละ 2 ของกําไรสุทธปิระจําปี 2563 โดยให้คํานวณจ่ายตามระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งของกรรมการ ทัง้น้ี รวมเงนิโบนัสคณะกรรมการ เป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 4,000,000 บาท ทีบ่รษิทัไดท้ําการ
จ่ายใหค้ณะกรรมการไปเรยีบรอ้ยแลว้นัน้ โดยกรรมการพรอ้มใจขอรบัเงนิโบนัสแค่เพยีงจํานวน 2,000,000 บาท ซึ่ง
การกําหนดจ่ายโบนัสดงักล่าวเป็นการจ่ายค่าตอบแทนทีค่ํานวณจากผลกําไรทีไ่ดเ้มื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชหีรอื
กําไรสุทธ ิบรษิัทไม่มสีทิธถิอืเป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงนิได้นิตบุิคคลต้องห้ามตามมาตรา 65 ตร ี(19) แห่ง
ประมวลรษัฎากร  สง่ผลใหต้อ้งนํารายจ่ายนัน้มาบวกกลบัทางภาษเีป็นกาํไรทางภาษเีพือ่คาํนวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 
ซึ่งทางดา้นการบรหิารภาษขีองบรษิทัถอืว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ และบรษิทัพบว่าการจ่ายเงนิโบนัส
ดงักล่าวส่งผลกระทบตามทีไ่ดแ้จง้ขา้งตน้ในภายหลงัการประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดวารการประชุมสามญัผูถ้อื
หุ้นประจําปี 2564 เสรจ็สิ้นไปแล้ว จงึขอเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาปรบัวธิีการจ่ายเงนิโบนัสคณะกรรมการเพื่อลด
ภาระทางภาษีของบรษิทัซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัและผูถ้ือหุน้ จากเดมิในอตัรารอ้ยละ 2 ของกําไรสุทธปิระจําปี 
2564 เป็นอตัรารอ้ยละ 0.20 ของยอดรายไดร้วมประจําปี 2564 โดยใหค้ํานวณจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
ของกรรมการ ทัง้น้ี รวมเงนิโบนัสคณะกรรมการ เป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะ
ไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นเงนิโบนัสสงูกวา่กรรมการคนอืน่ ๆ ในอตัรารอ้ยละ 25  
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ค ุณวีระพล  ไชยธีรตัต ์  (ประธานในทีป่ระชุม) : เพื่อเป็นประโยชน์แก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ขอเสนอใหท้ีป่ระชุมรว่มกนั
พจิารณาปรบัวธิกีารจ่ายเงนิโบนัสกรรมการเพื่อลดภาระทางภาษีของบรษิทั จากกําหนดค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิโบนัส
คณะกรรมการประจําปี 2564 จ่ายในอตัรารอ้ยละ 2 ของกําไรสุทธปิระจําปี 2564 ขอปรบัเป็นอตัรารอ้ยละ 0.20 ของ
ยอดรายไดร้วมประจําปี 2564 โดยใหค้ํานวณจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ทัง้น้ี รวมเงนิโบนัส
คณะกรรมการ เป็นจาํนวนเงนิไมเ่กนิ 4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นเงนิโบนัสสงูกว่า
กรรมการคนอืน่ ๆ ในอตัรารอ้ยละ 25    

 
           มติที่ประชุม : อนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 ดงัน้ีคอื 

1. กาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงนิไมเ่กนิ 2,928,200 บาท และกาํหนดค่าเบีย้ 
ประชุมใหก้รรมการทีเ่ขา้รว่มประชุมครัง้ละไมเ่กนิ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ ต่อ 1 คน และ 

1. กาํหนดเงนิโบนัสคณะกรรมการประจาํปี 2564 เป็นค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นเงนิโบนัส เพือ่ใหส้ะทอ้น
และเชือ่มโยงกบัผลประกอบการหรอืกําไรสทุธขิองบรษิทั ในอตัรารอ้ยละ 0.20 ของยอดรายไดร้วม
ประจาํปี 2564 โดยใหค้าํนวณจ่ายตามระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ทัง้น้ี รวมเงนิโบนสั
คณะกรรมการ เป็นจาํนวนเงนิไมเ่กนิ 4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนเป็น
เงนิโบนัสสงูกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอตัรารอ้ยละ 25    

   ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 
 เหน็ดว้ย           252,598,970       เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ     100.0000   
 ไมเ่หน็ดว้ย                     0       เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000   
 งดออกเสยีง                    0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         
 บตัรเสยี                         0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         

 
  ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

 
วาระที่  10  พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั อารเ์อสเอม็ ออดทิ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จาํกดัเป็น

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2564 ตามรายชื่อดงัตอ่ไปน้ี 
1. นายสรุชยั ดาํเนินวงศ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4721 และ 
2. นางสาวสนิุสา เสมา  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7707 และ 
โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชมีอีํานาจตรวจสอบและลงนามรบัรองในงบการเงนิของบรษิทัและอนุมตัิ
กาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงนิรวมไมเ่กนิ 2,676,000.-บาทต่อปี 
(รวมงบไตรมาส)  
 
ไม ่มีผ ูข้ ้าร ่วมประชุมสอบถาม / ขอ้เสนอแนะ 
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มติที่ประชุม : อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั อารเ์อสเอม็ ออดทิ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจาํปี 2564 ตามรายละเอยีดขา้งตน้ทุกประการ 
 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี  
 เหน็ดว้ย           252,598,970       เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ     100.0000   
 ไมเ่หน็ดว้ย                     0       เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000   
 งดออกเสยีง                    0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         
 บตัรเสยี                         0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         

 
ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 11   พจิารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้ม)ี  

     ไมม่เีรือ่งอื่น ๆ ใหพ้จิารณา 
 
ประธานในทีป่ระชุมกลา่วขอบคุณผูท้ีม่าประชุมทุกท่านทีใ่หเ้กยีรตแิละเสยีสละเวลามาประชุมในวนัน้ีและ

เสนอใหปิ้ดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564  แต่เพยีงเท่าน้ี ทีป่ระชุมเหน็ชอบตามทีท่่านประธานเสนอ  
 
 เลิกประชุมเวลา  :  15.30  น.  

 
                                                   ลงชื่อ.........................................ประธานในทีป่ระชุม 
                   (นายวรีะพล ไชยธรีตัต)์ 
            ประธานกรรมการ 

 
................................................ผูร้บัรองรายงานการประชุม 
(ดร.ณฏัฐส์ชิา ภาภคัธนานันท)์   
      รองประธานกรรมการ 
 

 
.................................................ผูจ้ดรายงานการประชมุ   
(นางสาววรรณา ฉนัทกจิโชคไชย)  
เลขานุการบรษิทั : โทร. 02-7037880-1 ตอ่ 105 


