
     บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
      176/1,1480 หมู่ที ่1 ถนนสขุมุวทิ ต ำบลทำ้ยบำ้น อ ำเภอเมอืงสมุทรปรำกำร 
      จงัหวดัสมทุรปรำกำร 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                                       AGM ประจ ำปี 2565                                              หนำ้ 1 จำก 19 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น  
ประจ าปี 2565 

ของ บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
วนัศกุรท่ี์ 29 เมษายน 2565           

 
ณ หอ้งประชมุใหญ่ อำคำร 10 ชัน้ 2 ของบรษิทั ชยัวฒันำ แทนเนอรี ่กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เลขที ่419-420 

หมู่ 6 ถนนพทุธรกัษำ ต.แพรกษำ อ.เมอืง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
  
เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. 
นำยชยันคร ระมงคล ตวัแทนของบรษิทั ชยัวฒันำ แทนเนอรี ่กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) กล่ำวต้อนรบั

ผู้ถือหุ้น และผู้รบัมอบฉันทะ ที่เขำ้ร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมรบัทรำบว่ำ ครัง้นี้เป็นกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2565 ขณะนี้มผีูถ้อืหุน้จ ำนวน  6 รำย และ ผูร้บัมอบฉันทะจ ำนวน 24 รำย รวมเขำ้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 30 รำย 
นบัจ ำนวนหุน้ได ้281,024,036 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 44.59 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด ซึง่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมทีก่ ำหนด
ไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้   

 
ต่อมำตวัแทนของบรษิทั ไดแ้จง้ให้ทีป่ระชุมใหร้บัทรำบเกีย่วกบัรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรจดัประชุมในครัง้นี้ 

ว่ำ ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตใินกำรประชุมครัง้ที ่2/2565 ประชุมเมื่อวนัที ่28 กุมภำพนัธ ์2565 ก ำหนดให้มี
กำรจดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ ำปี 2565 ในวนัศุกรท์ี ่29 เมษำยน 2565 ณ หอ้งประชุมใหญ่ อำคำร 10 ชัน้ 2 ของ 
บรษิัท ชยัวฒันำ แทนเนอรี ่กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เลขที ่419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรกัษำ ต ำบลแพรกษำ อ ำเภอเมอืง 
จงัหวดัสมุทรปรำกำร ซึ่งบรษิัทไดแ้จ้งข่ำวผ่ำนทำงตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 28 กุมภำพนัธ์ 2565 
แลว้นัน้ บรษิทัไดต้ระหนกัถงึควำมปลอดภยัของผูถ้อืหุน้และผูเ้ขำ้ร่วมประชุมเป็นอย่ำงยิง่ ดว้ยเหตุนี้ บรษิทัจงึไดข้อใหผู้้
ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเองบำงส่วนเข้ำร่วมประชุมและบำงส่วนมอบฉันทะเพื่อออกเสยีงลงคะแนน และได้จดัให้
ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมบำงส่วนเขำ้ฟังกำรประชุมครัง้นี้ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ดงักล่ำว และเพื่อ
ควำมปลอดภยัของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกท่ำน 

 
และเน่ืองจำกในปีนี้ยงัมสีถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 หรอื COVID-19 ดงัที่

ได้กล่ำวขำ้งต้น ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถ้ือหุ้นที่อำจจะไม่สำมำรถมำเขำ้ร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเองให้มีส่วนร่วมในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 บริษัทจึงได้จดัใหม้กีำรเปิดช่องทำงรบัค ำถำมที่
เกี่ยวกบัวำระกำรระชุมจำกผู้ถือหุ้นก่อนวนัประชุมผ่ำนทำง Website ของบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 21 มีนำคม 2565 ถึง 21 
เมษำยน 2565 ปรำกฏว่ำไม่มผีู้ถือหุ้นท่ำนใดน ำส่งค ำถำมที่เกี่ยวกบัวำระกำรประชุมในครัง้นี้ผ่ำนช่องทำง Website 
ของบรษิทั หรอืผ่ำนทำง E-mail ของบรษิทั แต่อย่ำงใด และบรษิทัไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมรบัทรำบเกีย่วกบัเอกสำรทีต่้อง
ใชพ้จิำรณำประกอบกำรประชุมในครัง้นี้ คอื หนังสอืเชญิประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 พรอ้มเอกสำรแนบ ซึ่ง
ได้น ำส่งให้กบัผู้ถือหุ้นทุกท่ำนแล้ว (ในรูปแบบ QR Code) และก่อนที่จะเริม่ประชุมตำมวำระ จะขออนุญำตแนะน ำ
คณะกรรมกำร และผูบ้รหิำรบรษิทั ทีเ่ขำ้ร่วมประชุมในวนัน้ี มดีงันี้ 
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กรรมการบริษทั ท่ีมาประชมุ จ านวน 6 ท่าน ดงัน้ี 
1. นำยวรีะพล  ไชยธรีตัต ์ ประธำนกรรมกำรบรษิทั และ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
2. ดร.ณฏัฐส์ชิำ ภำภคัธนำนนัท ์ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงวนิดำ สกิขมำน กรรมกำร 
4. นำยสพุจน์ ปำนน้อย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
5. นำยธรีะวฒัน์  ภู่ไพบลูย ์ กรรมกำรตรวจสอบ และ ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
6. นำยชชันนท ์ โสภำจนัทร ์ กรรมกำรตรวจสอบ และ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน 
ครัง้นี้คณะกรรมกำรบรษิทัไดเ้ขำ้ร่วมประชุมจ ำนวน  6 ท่ำน คดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 100 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด     
 
ผูบ้ริหารบริษทั ท่ีเข้ารว่มประชุมจ านวน 5 ท่าน โดยเขา้รว่มประชุม ณ ท่ีประชมุ จ านวน 3 ท่าน และเขา้รว่ม
ประชมุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์จ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 
1. นำยอนุพงศ ์ สกิขมำน ผูช้่วยกรรมกำรผจก. 
2. นำยธรีเสฎฐ ์  มโนเกษมสนัต ์ ผูจ้ดักำรทัว่ไปโรงงำนของเล่นสนุขั 
3. นำยธงชยั อธปัิตยกุล ผูจ้ดักำรทัว่ไปโรงงำนฟอกหนงั 
4. นำยสวสัดิ ์ สขุอำจณิ ผูจ้ดักำรทัว่ไปโรงงำนตดั-เยบ็ 
5. นำงสำวสมฤทยั ไพฑรูยร์งัสฤษดิ ์ ผูจ้ดักำรทัว่ไป กำรเงนิและบญัช ี

ผูส้อบบญัชี จาก บริษทั อารเ์อสเอม็ ออดิท เซอรวิ์ส (ประเทศไทย) จ ากดั เข้ารว่มประชมุ จ านวน  2  ท่าน 
1. นำยสรุชยั ด ำเนินวงศ ์
2. นำยมนตร ี บุญสงิห ์

ท่ีปรกึษาการเงิน จากบริษทั Advisory Alliance & Partmers  ท่ีเข้ารว่มประชมุ 1 ท่าน  
 นำยพรพุทธ รจิริชัวำณชิ 

ท่ีปรกึษากฎหมายจาก LEGAL ADVISERY COUNCIL LIMITED (LACL) ซ่ึงเป็นท่ีปรกึษากฎหมายในการ
ประชมุและเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนเสียงในท่ีประชุม ท่ีเขา้รว่มประชมุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์จ านวน 
3 ท่าน    
1. นำงสำววจิติรพรรณ คลำ้ยอุบล 
2 นำยอทิธพิทัธ ์ นมับุญจำช 
3. นำยกติตพิจน์ กติตขิจร 

 
และเพื่อใหเ้กดิควำมโปร่งใสในกำรประชุม บรษิทัไดม้อบหมำยให ้บรษิทั ควดิแลบ จ ำกดั เป็นผูด้ ำเนินกำรนับคะแนน
เสยีงในทีป่ระชุม 
 

         นำยชยันคร ระมงคล ตวัแทนบรษิัท เรยีนเชญิ นำยวรีะพล ไชยธรีตัต์ ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำที่เป็น
ประธำนในทีป่ระชุม และเป็นผูด้ ำเนินกำรประชุม และไดช้ี้แจงใหท้ีป่ระชุมรบัทรำบเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรออกเสยีง
ลงคะแนนโดยมสีำระส ำคญัดงันี้ 
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1. ส ำหรบักำรลงคะแนนในแต่ละวำระ ทุกท่ำนสำมำรถออกเสยีงลงคะแนนไดต้ำมจ ำนวนหุน้ทีม่ ีหรอืตำมจ ำนวนหุน้
ที่ได้รบัมอบฉันทะมำ โดยถือว่ำ 1 หุ้นเท่ำกบั 1 เสยีง โดยในกำรลงคะแนนจะไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสยีง
ลงคะแนนเป็นบำงสว่นได ้(เวน้แต่เป็นกำรออกเสยีงของคสัโตเดยีน)  

2. กำรออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวำระ จะสอบถำมทีป่ระชุมในทุก ๆ วำระว่ำผูถ้อืหุน้คนใดไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง หำกท่ำนเหน็ดว้ย ใหท้่ำนลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีงทีท่ำงบรษิทัจดัให ้แต่ไม่ตอ้งยื่นใหเ้จำ้หน้ำที ่แต่
หำกท่ำนไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง ใหท้่ำนลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีง และรบกวนท่ำนชูมอืขึน้ เพื่อให้
พนักงำนของบรษิัทไปเกบ็บตัรเพื่อมำนับคะแนน ส ำหรบัผูถ้อืหุ้นทีท่ ำหนังสอืมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วมประชุม 
และผูม้อบฉันทะไดร้ะบุกำรลงคะแนนในวำระต่ำง ๆ แลว้ บรษิทัจะน ำคะแนน เหน็ดว้ย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออก
เสยีง ตำมควำมประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ และบนัทกึเพื่อกำรลงมตติำมวำระไวแ้ลว้  

ทัง้นี้ ในกำรออกเสยีงลงคะแนน หำกผู้ถอืหุ้นเขำ้ร่วมประชุมหลงัจำกเริม่กำรประชุมแลว้นัน้ ผู้ถอืหุ้น
สำมำรถทีจ่ะลงทะเบยีนและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวำระต่อไปได ้แต่ไม่มสีทิธทิี่จะออกเสยีงลงคะแนนและ/
หรอื คดัคำ้นในวำระทีผ่่ำนมำ ส ำหรบัท่ำนทีไ่ม่สง่บตัรลงคะแนน บรษิทัจะถอืว่ำท่ำนอนุมตัเิหน็ชอบในวำระนัน้ ๆ  

3. ในกำรนับคะแนนเสยีงบรษิัทจะนับคะแนนเสยีงเฉพำะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสยีงไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง 
รวมทัง้คะแนนเสยีงตำมบตัรเสยี (ถ้ำม)ี ในแต่ละวำระนัน้ ๆ มำหกัออกจำกจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้
ร่วมประชุมสว่นทีเ่หลอืจะถอืว่ำเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเหน็ดว้ย โดยบตัรเสยีจะนบัจำกบตัรทีล่งคะแนนเสยีง
ไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงเท่ำนัน้ กรณีทีผู่้ถอืหุ้นส่งบตัรลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ภำยหลงั
จำกทีบ่รษิทัไดแ้จง้ปิดรบับตัรลงคะแนนในแต่ละวำระไปแลว้ บรษิทัจะไม่น ำคะแนนเสยีงดงักล่ำวมำรวมค ำนวณ
เป็นคะแนนเสยีงอกี 

4. ระหว่ำงกำรประชุมแต่ละวำระ หำกท่ำนมคี ำถำมทีต่้องกำรซกัถำมในทีป่ระชุมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวำระนัน้  ๆ รบกวน
ให้ผู้ที่ต้องกำรซกัถำมมำยืนตรงจุดที่จดัไว้ให้ซกัถำม และแจ้ง ชื่อ-นำมสกุล หมำยเลขล ำดบัในบตัรลงคะแนน
เสยีงของท่ำนว่ำหมำยเลขอะไร ซึ่งหมำยเลขล ำดบัดงักล่ำวจะปรำกฏอยู่ในบตัรลงคะแนนเสยีงของท่ำนแล้ว 
พรอ้มทัง้ชีแ้จงว่ำเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่ำดว้ยตนเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  

5. หำกกำรประชุมเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้รบกวนท่ำนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะวำงบตัรทีล่งคะแนนเรยีบรอ้ยแลว้ไวท้ี่
โต๊ะของท่ำน จะมเีจำ้หน้ำทีไ่ปเกบ็บตัรลงคะแนนเอง 

เมื่อตวัแทนบรษิทัแจง้วธิปีฏบิตัใินกำรลงคะแนนและนบัคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบแลว้ นำยวรีะพล ไชยธี
รตัต ์เป็นประธำนในทีป่ระชุม จงึเริม่ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบยีบวำระกำรประชุมทีร่ะบุในหนังสอืเชญิประชุมสำมญั
ผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565  

 
นายวีระพล ไชยธีรตัต ์เป็นประธำนในทีป่ระชุม (“ประธานฯ”) และ เป็นผูด้ ำเนินกำรประชุมตำมวำระ

กำรประชุม ซึง่ประกอบไปดว้ยวำระทัง้หมด 13 วำระ ดงันี้ 
 
วาระท่ี 1 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2564 

 
ประธำนฯ ไดแ้สดงภำพรำยละเอยีดของกลุ่มบรษิทั ใหท้ีป่ระชุมรบัทรำบ ซึง่ประกอบดว้ย 3 กลุ่มธุรกจิ คอื 

1. กลุ่มผลติภณัฑ์หนัง 2. กลุ่มธุรกจิพลงังำน และ 3. กลุ่มธุรกจิออกแบบและจดัจ ำหน่ำยยำนพำหนะ พรอ้มรำยงำน
ควำมกำ้วหน้ำของกลุ่มธุรกจิใหท้ีป่ระชุมรบัทรำบ และแจง้ว่ำบรษิัทมีนโยบำยและแนวทำงและปฏบิตักิำรต่อต้ำนกำร
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ทุจรติและคอร์รปัชัน่อย่ำงเคร่งครดั ต่อจำกนัน้ได้ด ำเนินกำรประชุมในวำระที่ 1 ได้น ำเสนอ กรำฟแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทั โดยมรีำยละเอยีดดงันี้   

 
1. กราฟแสดงโครงสรา้งเงินทุน         

                                                                     

 
 
2.  กราฟแสดงโครงสรา้งรายได้ เปรียบเทียบปี 63 และ 64 ดงัน้ี 
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3. กราฟแสดงการเปรียบเทียบก าไรขัน้ต้น ส าหรบัปี 63 และ 64 ดงัน้ี  

 
                                                                       

4. กราฟแสดงก าไร งบรวม และ งบเฉพาะบริษทั 

 
 

5. ตารางอตัราส่วนทางการเงิน 
ล ำดบั อตัรำส่วนทำงกำรเงิน หน่วย ปี 2563 ปี 2564

1 อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 0.67          0.97            

2 อตัรำส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุ้น ร้อยละ 7.77          10.80          

3 อตัรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์ ร้อยละ 5.79          7.32            

4 อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น เท่ำ 1.20          0.92            

5 อตัรำส่วนกำรหมนุของสินทรพัย ์ เท่ำ 0.42          0.46            

6 อตัรำส่วนก ำไรขัน้ต้น ร้อยละ 26.40        25.99          

7 EBIT Margin ร้อยละ 13.81        15.87          

8 อตัรำส่วนก ำไรสทุธิ ร้อยละ 6.12          8.94             
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 วำระนี้เป็นวำระแจง้เพื่อทรำบ จงึไม่มกีำรลงคะแนนเสยีง 
 

ต่อจำกนัน้ประธำนได้เรยีนเชญิ ดร.ณัฏฐ์สชิำ ภำภคัธนำนันท์ (รองประธำนกรรมกำร) ให้ช่วยด ำเนินกำร
ประชุมใน วำระที่ 2   ดร.ณัฏฐ์สชิำ ภำภัคธนำนันท์ กล่ำวสวสัดผีู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน และ ได้น ำเสนอ กรำฟ
แสดงผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั โดยมรีำยละเอยีดดงันี้   
 
วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

  
ดร.ณฏัฐส์ชิำ ภำภคัธนำนนัท ์ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิประจ ำปี 2564 สิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวำคม 2564 ซึ่งผ่ำนกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ ผ่ำนกำรตรวจสอบและรบัรองโดย ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญำตของบรษิัท เป็นผูอ้ธบิำยงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ใหผู้้เขำ้ร่วมประชุม
รบัทรำบ โดยสงัเขปดงันี้  

 

         

ตารางแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

    หน่วย : ลา้นบาท

           สนิทรพัย์ ปี 2563 ปี 2564

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 954.46                       862.70                       

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 2,856.06                    2,694.80                   

รวม 3,810.52                    3,557.50                   

           หนีส้นิ

หนีส้นิหมนุเวยีน 1,419.22                    891.87                       

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 658.84                       812.66                       

รวม 2,078.06                    1,704.53                   

     สว่นของผูถ้อืหุน้

สว่นของบรษัิทใหญ่ 1,524.05                    1,664.93                   

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 208.41                       188.04                       

รวม 1,732.46                    1,852.97                   

       หนีส้นิ และ สว่นของผูถ้อืหุน้  รวม 3,810.52                    3,557.50                    
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         หน่วย : ลา้นบาท

เงนิสดสุทธิ ปี 2563 ปี 2564

จากกจิกรรมการด าเนนิงาน 315.45             374.29             

จากกจิกรรมการลงทุน 11.98-               13.03-               

จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 292.41-             356.32-             

เงนิสด และ รายการเทยีบเท่าเงนิสด 57.66               62.60               

ตารางงบกระแสเงนิสด (งบการเงนิรวม)

 
 
 

ต่อมำนำยสุพจน์ ปำนน้อย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบได้กล่ำวถึงรำยกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกล่ำวถึง
สำระส ำคญัในกำรปฏบิตัิหน้ำที่ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยอย่ำงครบถว้นดงันี้ 
 

1. กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำส และงบ
กำรเงนิประจ ำปี รวมทัง้งบกำรเงนิรวม ของบรษิทั และบรษิทัย่อย 

2. กำรสอบทำนรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
3. กำรสอบทำนบรหิำรควำมเสีย่ง โดยคณะกรรมกำรไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยแต่งตัง้

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ท ำหน้ำทีก่ ำหนดหลกัเกณฑน์โยบำย และบรหิำรควำมเสีย่งทีม่ผีลกระทบ
ต่อบรษิทั 

4. กำรสอบทำนประสทิธผิลของระบบกำรควบคุมภำยใน ซึง่ไม่พบประเดน็หรอืขอ้บกพร่องทีอ่ำจส่งผลกระทบ
ต่อบรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญั 
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5. กำรตรวจทำนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี โดยระหว่ำงปีบรษิัทได้ตระหนักถึงกำรสรำ้งคุณค่ำให้กจิกำรอย่ำง
ยัง่ยนื โดยได้พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของกำรน ำหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดสี ำหรบับรษิัทจด
ทะเบยีนปี 2560 (CG Code) ไปปรบัใชต้ำมบรบิททำงธุรกจิของบรษิทั 

6. กำรก ำกบัดูแลงำนตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดก้ ำกบัดูแลหน่วยงำนตรวจสอบภำยในให้มี
ควำมเป็นอสิระ โดยใหร้ำยงำนตรงก่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตลอดจนก ำกบัดูแลกำรตรวจสอบใหเ้ป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล 

7. กำรพจิำรณำเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่ำสอบบญัชรีอบปีบญัช ี2565 
 

ประธำนทีป่ระชุมไดส้อบถำมผูท้ีเ่ขำ้ร่วมประชุมว่ำมผีูใ้ดจะสอบถำม หรอื ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืไม่  
             
ไม่มีผูเ้ข้ารว่มประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ  

 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มมีติอนุมตัิงบกำรเงนิประจ ำปี 2564 สิน้สุด 31 ธนัวำคม 2564 ซึ่งผ่ำนกำร
ตรวจสอบและรบัรองโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญำตของบริษัท และผ่ำนกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบรษิทัแลว้ ตำมทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้      
 

 เหน็ดว้ย 281,031,836 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 

 ไม่เหน็ดว้ย 2,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0008 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 บตัรเสยี 0 เสยีง   

 
ซึง่ทีป่ระชมุมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 

 
พธิกีร แจง้ต่อทีป่ระชุมเกีย่วกบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิัทว่ำ จะจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ใน

อัตรำประมำณร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิในแต่ละปีโดยจ่ำยในปีถัดไป ทัง้นี้  ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในจ่ำยกับ
สถำนกำรณ์ในขณะนัน้ ๆ ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 บรษิัทมีก ำไรสุทธิ 168,468,592 บำท ดังนัน้ จึงขอ
น ำเสนอทีป่ระชุมเพื่อขออนุมตักิำรจดัสรรก ำไรสุทธเิพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผล
กำรด ำเนินงำนปี 2564 โดยมรีำยละเอยีดดงันี้         
                                                                                                                        หน่วย : บำท 

ก ำไรสทุธ ิ2564  168,468,592.00 

จดัสรรก ำไรสทุธเิป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย ไม่น้อยกว่ำ 5 %       8,423,429.60 

จ่ำยปันผล คดิเป็นรอ้ยละ  20.01 ของก ำไรสทุธ ิ 33,710,517.35 

คดิเป็นปันผล / หุน้    0.0535 บำท / หุน้ 
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  ทัง้นี้ บรษิัท ก ำหนดรำยชื่อผู้ถอืหุ้นทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที ่16 มนีำคม 2565 โดยจะ

ขึน้เครื่องหมำย XD ในวนัที ่15 มนีำคม 2565  และมกี ำหนดกำรจ่ำยเงนิปันผลในวนัที ่27 พฤษภำคม 2565  

 
ประธำนทีป่ระชุมไดส้อบถำมผูท้ีเ่ขำ้ร่วมประชุมว่ำมผีูใ้ดจะสอบถำม หรอื ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืไม่  
            
ไม่มีผูเ้ข้ารว่มประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ  

 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพจิำรณำแล้ว มมีติอนุมตัิงดจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 ตำมที่เสนอ ดว้ย
คะแนนเสยีงดงันี้ 
 

 เหน็ดว้ย 281,034,036 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 บตัรเสยี 0 เสยีง   

 
ซึง่ทีป่ระชมุมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นสามญั จ านวน 63,010,312 หุ้น จากเดิมทุนจด

ทะเบียน 756,123,753 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 693,113,441 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียน

คงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอ

ขายให้กบับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ แก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4. 

เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุตดัหุ้น 

 

พธิกีรกล่ำวว่ำตำมมตทิีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 มมีตกิำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุน
แบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) จ ำนวน 63,010,312 หุ้น เพื่อเสนอขำยใหก้บับุคคลในวงจ ำกดั (Private 
Placement) ซึง่ปัจจุบนัหุน้ดงักล่ำวสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยแลว้ 
 เพื่อให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และ

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จงึเหน็ควรใหเ้สนอทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 พจิำรณำอนุมตักิำรลดทุน

จดทะเบียนโดยกำรตดัหุ้นสำมญั จ ำนวน 63,010,312 หุ้น จำกทุนจดทะเบียนเดิม 756,123,753 บำท เป็นทุนจด

ทะเบยีน 693,113,441 บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญัจดทะเบยีนคงเหลอืจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนแบบมอบ

อ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขำยให้กับบุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) และแก้ไขหนังสือ

บรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทุนตดัหุน้ เป็นดงันี้  
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ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 693,113,441 บำท 
 แบ่งออกเป็น  693,113,441 หุน้ 
 มลูค่ำหุน้ละ            1.00 บำท 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สำมญั  693,113,441 หุน้ 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ       - หุน้ 

 
ทัง้นี้ ใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยในกำรจดทะเบยีนแก้ไขหนงัสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชยม์อี ำนำจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค ำ หรอืด ำเนินกำรใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบยีน 

 
ประธำนทีป่ระชุมไดส้อบถำมผูท้ีเ่ขำ้ร่วมประชุมว่ำมผีูใ้ดจะสอบถำม หรอื ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืไม่  
            
ไม่มีผูเ้ข้ารว่มประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ  

 
มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมพจิำรณำแลว้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จงึเหน็ควรอนุมตักิำรลดทุนจดทะเบยีนโดยกำรตดัหุน้สำมญั 
จ ำนวน 63,010,312 หุน้ จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 756,123,753 บำท เป็นทุนจดทะเบยีน 693,113,441 บำท โดยกำร
ตดัหุน้สำมญัจดทะเบยีนคงเหลอืจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อ
เสนอขำยให้กับบุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรลดทุนตดัหุน้ เป็นดงันี้ 
 ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 693,113,441 บำท 
   แบ่งออกเป็น  693,113,441 หุน้ 
   มลูค่ำหุน้ละ   1.00 บำท 
   โดยแยกออกเป็น 
   หุน้สำมญั  693,113,441 หุน้ 
   หุน้บุรมิสทิธ ิ       - หุน้ 
 
และใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยในกำรจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชย์มอี ำนำจแกไ้ขและเพิม่เติมถ้อยค ำ หรอืด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบยีน 
ตำมทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 เหน็ดว้ย 281,034,036 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 บตัรเสยี 0 เสยีง   

 
ซึง่ทีป่ระชมุมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีมีสิทธิได ้
                การจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 200,000,000 บาท  

             

 โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อใช้เป็นเงนิลงทุนเพิม่เติมในธุรกจิที่ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกจิใน

อนำคต เช่น กลุ่มธุรกจิพลงังำนและ/หรอืธุรกจิต่อเนื่อง ที่บรษิัท คำดว่ำจะน ำมำซึง่รำยได้ ผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้

และส่งผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ปรบัตวัดขีึน้ อนัเป็นประโยชน์สงูสุดแก่บรษิัท และผู้ถือหุ้นของบรษิัท 

บรษิทัจงึประสงคท์ีจ่ะออกและเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีม่สีทิธไิดร้บักำรจดัสรรตำมสดัสว่น

กำรถอืหุน้ (Right Offering) จ ำนวนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 200,000 หน่วย) โดยรำยละเอยีดทีส่ ำคญัของหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 2  

ประธำนทีป่ระชุมไดส้อบถำมผูท้ีเ่ขำ้ร่วมประชุมว่ำมผีูใ้ดจะสอบถำม หรอื ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืไม่  
            
ไม่มีผูเ้ข้ารว่มประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ  

 
มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมพจิำรณำแล้วอนุมตัิกำรออกและเสนอขำยหุน้กู้แปลงสภำพใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิัทที่มี

สทิธไิด้รบักำรจดัสรรตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) จ ำนวนไม่เกิน 200,000 หน่วย รำคำ
เสนอขำย 1,000 บำทต่อ 1 หน่วยหุ้นกูแ้ปลงสภำพ มูลค่ำทีเ่สนอขำยรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 200,000,000 
บำท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 

 เหน็ดว้ย 281,034,036 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 บตัรเสยี 0 เสยีง   

 
ซึง่ทีป่ระชมุมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 6 
(CWT-W6) จ านวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือและได้รบัการ
จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วน (Right Offering) 

 
เพื่อใหก้ำรออกและเสนอขำยหุ้นกูแ้ปลงสภำพของบรษิัท ด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรยีบรอ้ย จงึเหน็ควรให้

เสนอทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 พจิำรณำอนุมตักิำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญั

ของบรษิัท ครัง้ที่ 6 (“CWT-W6”) จ ำนวนไม่เกนิ 120,000,000  หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัท ที่จองซื้อและ
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ไดร้บัจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพตำมสดัสว่นจ ำนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรำยถอือยู่ (Right Offering) โดยไม่คดิมลูค่ำ (ศนูย์

บำท) ในอตัรำส่วน 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภำพ ต่อ 600  หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่ 6 (CWT-W6) โดยใบส ำคญั

แสดงสทิธดิงักล่ำวมอีำยุ 1 ปี 6 เดอืน นับจำกวนัที่ไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิมอีตัรำกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดง

สทิธ ิ1 หน่วยต่อหุน้สำมญั 1 หุ้น และมรีำคำกำรใชส้ทิธเิท่ำกบั 5.00 บำทต่อหุน้ (ยกเวน้กรณีกำรปรบัรำคำใชส้ทิธ)ิ

ทัง้นี้ สรุปสำระส ำคญักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั ครัง้ที ่6 (CWT-W6)  มี

รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 3  

 
ประธำนทีป่ระชุมไดส้อบถำมผูท้ีเ่ขำ้ร่วมประชุมว่ำมผีูใ้ดจะสอบถำม หรอื ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืไม่  
 

นายประทีป นะตาปา  ผูถ้ือหุ้นสอบถาม :  ตำมทีบ่รษิทัยงัไม่ไดก้ ำหนดวนัทีจ่ะไดส้ทิธ ิ แต่ก ำหนดรำคำกำรใชส้ทิธิ
ที ่5.00 บำท และม ีอำยุ 1 ปี 6 เดอืน บรษิทัมคีวำมมัน่ใจเพยีงใดว่ำ ณ เวลำดงักล่ำวจะมรีำคำ 5.00 บำท  
 
คณุวีระพล ไชยธีรตัต ์ประธานการประชุม :  บรษิทัฯมจีุดแขง็และมกีลยุทธใ์นกำรบรหิำรจดักำรคำดว่ำจะสำมำรถ
ก ำหนดกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบัรำคำทีก่ ำหนดได ้
 
              มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมพจิำรณำแลว้มมีตอินุมตัใิห้อนุมตักิำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้
หุน้สำมญัของบรษิทั ครัง้ที ่6 (“CWT-W6”) จ ำนวนไม่เกนิ 120,000,000  หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิของบรษิทั ทีจ่อง
ซื้อและได้รบัจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภำพตำมสดัส่วนจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิด
มลูค่ำ (ศนูยบ์ำท) 
            
           ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 เหน็ดว้ย 281,034,036 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 บตัรเสยี 0 เสยีง   

 
ซึง่ทีป่ระชมุมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.

เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
  

เพื่อรองรบักำรออกเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพ จ ำนวน 57,142,858 หุน้ และกำรออกเสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั ครัง้ที ่6 (CWT-W6) จ ำนวน 120,000,000 หุน้ และแกไ้ขหนงัสอื
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บรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยมรีำยละเอยีด
กำรเพิม่ทุนของบรษิทัเป็นดงันี้ 

ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 870,256,299  บำท 
  แบ่งออกเป็น  870,256,299  หุน้ 
  มลูค่ำหุน้ละ            1.00 บำท 
  โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สำมญั  870,256,299  หุน้ 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ       - หุน้ 

 
ประธำนทีป่ระชุมไดส้อบถำมผูท้ีเ่ขำ้ร่วมประชุมว่ำมผีูใ้ดจะสอบถำม หรอื ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืไม่  
            
ไม่มีผูเ้ข้ารว่มประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ  

 
มติท่ีประชุม : ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 177,142,858 บำท จำกทุนจดะ
เบยีนเดมิ 693,113,441 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 870,256,299 บำท เพื่อรองรบักำรออกเสนอขำยหุน้กูแ้ปลง
สภำพ จ ำนวน 57,142,858 หุน้ และกำรออกเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั ครัง้ที ่ 6 
(CWT-W6) จ ำนวน 120,000,000 หุน้ และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิม่
ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยมรีำยละเอยีดกำรเพิม่ทุนของบรษิทัเป็นดงันี้ 

 
ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 870,256,299  บำท 

  แบ่งออกเป็น  870,256,299  หุน้ 
  มลูค่ำหุน้ละ            1.00 บำท 
  โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สำมญั  870,256,299  หุน้ 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ       - หุน้ 

 
  และใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยในกำรจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ 

กระทรวงพำณิชยม์อี ำนำจแกไ้ขและเพิม่เตมิถ้อยค ำ หรอืด ำเนินกำรใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบยีน 
ตำมทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้    

 
 เหน็ดว้ย 281,034,036 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 บตัรเสยี 0 เสยีง   

ซึง่ทีป่ระชมุมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษทัข้อ 3. (วตัถปุระสงค)์ 

  เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรด ำเนินกจิกำรและควำมคล่องตวัและมคีวำมยดืหยุ่นเพิม่ขึน้ในกำรลงทุนและ

ด ำเนินธุรกจิใหม่และสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ในปัจจุบนั จงึเหน็ควรใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์

ของบรษิัท ข้อ (46) , (47) และ (48)  โดยวตัถุประสงค์ของบรษิัทจะมีจ ำนวนทัง้สิ้น 48 ขอ้ รำยละเอยีดกำรแก้ไข

เพิม่เตมิเป็นไปตำมทีป่รำกฏตำมดำ้นล่ำงนี้  

เพิม่เตมิ ขอ้ (46) , (47) , (48)  

“(46)”  ประกอบกจิกำรผลติไฟฟ้ำ ด้วยระบบเซลลแ์สงอำทติย์ หรอืระบบผลติไฟฟ้ำด้วยเซลลแ์สงอำทติย ์

หรอืระบบ ผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ พลงังำนหมุนเวยีน พลงังำนควำมรอ้น พลงังำนควำมร้อนร่วม 

เชือ้เพลงิชวีภำพ เชือ้เพลงิจำก ฟอสซลิ เชือ้เพลงิชวีมวล พลงังำนลม พลงังำนคลื่น พลงังำนขยะ พลงังำน

ทดแทนอื่น ทรพัยำกรธรรมชำติ หรือพลงังำนอื่นๆ ทุกชนิด ออกแบบหรอืติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้ำ เซลล์

แสงอำทติยท์ุกประเภท ก่อสรำ้งสถำนีไฟฟ้ำ ระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ รวมทัง้ กำรบ ำรุงรกัษำและซ่อมแซมระบบ

ดงักล่ำว รวมทัง้กำรเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ำ ใหแ้ก่บรษิทัเอกชน หรอืหน่วยงำนรฐั 

 

“(47)” ประกอบธุรกจิแนะน ำ ค ำเนินกำร จดักำร เขำ้ร่วม สง่เสรมิ ช่วยเหลอื สนบัสนุน และ  อ ำนวยกำรดำ้น

วทิยำศำสตร์และ เทคโนโลยี พฒันำ ทอสอบ ศึกษำท ำโครงกำร กำรวเิครำะห์ กำรตรวจสอบ กำรส ำรวจ 

และกำรทดสอบทุกชนิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์เครื่องมอืประมวลผลอเิลก็ทรอนิกส ์ซอฟทแ์วร ์ตวัเครื่อง และ

โปรแกรมทุกชนิด รวมทัง้เครื่องมอื ชิน้สว่น อุปกรณ์สว่นประกอบและ สว่นประกอบย่อยของสิง่เหล่ำนี้ 

 

“(48)” ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขำยคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขำยโทเคนดิจิทัล นำยหน้ำซื้อขำย  

โทเคนคิจิทัล ผู้ค้ำคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้ำซื้อขำยโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษำและให้ค ำแนะน ำแก่

ผูป้ระกอบกำรธุรกจิหรอืบุคคลทัว่ไปเกีย่วกบัครปิโทเคอรเ์รนซ ีและโทเคนดจิทิลั ใหบ้รกิำรแลกเปลีย่นเงนิ

สกุลดจิิทลั หรอืขำยเงนิสกุลเงนิดิจทิลั ลงทุนในสนิทรพัย์ดิจทิลั รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงกำรขุด ซื้อขำย

แลกเปลีย่น สนิทรพัยด์จิทิลั รวมถึงกำรลงทุนหรอืใหบ้รกิำรด้ำนอื่นๆ ที่เกีย่วกบัธุรกรรมครปิโทเคอรเ์รนซ ี

และโทเคนดจิทิลั (เมื่อไดร้บัอนุญำตจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ กรณีทีเ่ป็นกจิกรรมทีต่้องไดร้บัอนุญำต) 

ใหบ้รกิำรเกบ็ขอ้มลู ประมวลผล ตรวจสอบ และยนืยนัขอ้มลูบนระบบโครงขำ่ยกระจำยศนูยก์ลำง ของกำรท ำ

รำยกำรธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์บบบลอ็กเชนและด ำเนินกำรคน้ควำ้วจิยั พฒันำ และรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบั

กิจกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY) ในกำรเพิ่มพูนควำมรู้ควำม

ช ำนำญ ควำมเชีย่วชำญในดำ้นวชิำกำรและเทคโนโลย ี
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ประธำนทีป่ระชุมไดส้อบถำมผูท้ีเ่ขำ้ร่วมประชุมว่ำมผีูใ้ดจะสอบถำม หรอื ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืไม่  
            
ไม่มีผูเ้ข้ารว่มประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ  

 

มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมพจิำรณำแลว้ อนุมตัิกำรแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท  ขอ้ (46) , (47) และ (48)  และ

แกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิม่วตัถุประสงคข์องบรษิทั โดยวตัถุประสงคข์องบรษิทั

จะมจี ำนวนทัง้สิน้ 48 ขอ้  

เดมิ              ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบรษิทั มจี ำนวน 45  ขอ้ 
แกไ้ขเป็น       ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบรษิทั มจี ำนวน 48  ขอ้ 

         ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้    
 

 เหน็ดว้ย 281,034,036 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 บตัรเสยี 0 เสยีง   

 
ซึง่ทีป่ระชมุมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

 
              สบืเนื่องจำกวำระที่ 5 เพื่อพจิำรณำอนุมตักิำรออกและเสนอขำยหุ้นกูแ้ปลงสภำพ จ ำนวน 200,000,000 
บำท และวำระที่ 6 เพื่อพิจำรณำอนุมตัิกำรออกเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัท ครัง้ที่ 6 
(CWT-W6) จ ำนวน 120,000,000 หน่วย จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ ำนวนไม่ เกิน 
177,142,858 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท โดยมรีำยละเอยีดกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน ดงันี้ 

-จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบักำรออกและเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพ จ ำนวนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 
57,142,858 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท 

-จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั 
ครัง้ที ่6 (CWT-W6) จ ำนวนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 120,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่อง
ซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพตำมสดัสว่นจ ำนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรำยถอือยู่ (Right Offering) โดยไม่คดิมลูค่ำ 

ประธำนทีป่ระชุมไดส้อบถำมผูท้ีเ่ขำ้ร่วมประชุมว่ำมผีูใ้ดจะสอบถำม หรอื ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืไม่  
         
ไม่มีผูเ้ข้ารว่มประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ  
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 มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้ือหุน้พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิัท ไม่เกนิ 
177,142,858 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท เพื่อรองรบักำรออกเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพ จ ำนวน 57,142,858 
หุ้น และเพื่อรองรบักำรออกเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัท ครัง้ที่ 6 (CWT-W6) จ ำนวน 
120,000,000 หุน้ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
 

 เหน็ดว้ย 281,034,036 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 บตัรเสยี 0 เสยีง   

 
ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

 
ตำมขอ้บงัคบัของบรษิัท หมวดที่ 4 (คณะกรรมกำร) ขอ้ 15. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ให้

กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดย
จ ำนวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบนัคณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 6 ท่ำน กรรมกำรทีต่อ้งพน้
จำกต ำแหน่งตำมวำระในปีนี้จ ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่ 1. นำงสำว.ณัฏฐ์สชิำ ภำภัคธนำนันท์  กรรมกำร/รองประธำน
กรรมกำร/กรรมกำรบรหิำร/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ 2. นำยสพุจน์ปำนน้อย กรรมกำร /ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

กระบวนกำรคดัเลอืกผูด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัไดผ้่ำนกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทนของบรษิัทอกีทัง้บรษิทัได้มกีำรเปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุน้ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำ
เลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทแล้วเมื่อวนัที่ 13 มกรำคม 2565 ถึง 13 กุมภำพนัธ์ 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมำ 
อย่ำงไรกต็ำม คณะกรรมกำรบรษิัทได้ร่วมกนัพจิำรณำคุณสมบตัิในดำ้นต่ำง ๆ โดยดูถงึควำมเหมำะสมดำ้นคุณวุฒิ
ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยวชิำชพีรวมถึงผลกำรปฏบิตัิงำนในฐำนะกรรมกำรบรษิัทในช่วงที่
ผ่ำนมำแลว้เหน็ว่ำ นำงสำวณัฏฐส์ชิำ ภำภคัธนำนันท ์และ นำยสพุจน์ ปำนน้อย มคีุณสมบตัเิหมำะสมสมควรเลอืกตัง้
เป็นกรรมกำรของบรษิทัตำมเดมิต่อไปอกีวำระหนึ่ง โดยได้น ำเสนอประวตัิในปัจจุบนัของผูท้ี่ได้รบักำรเสนอชื่อทัง้ 2 
ท่ำน ใหท้ีป่ระชุมทรำบ 

 
ประธำนฯ กล่ำวว่ำ ในวำระนี้ถือว่ำนำงสำวณัฏฐ์สิชำ ภำภัคธนำนันท์ และ นำยสุพจน์ ปำนน้อย 

กรรมกำรทัง้ 2 ท่ำน เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีในกำรพจิำรณำ เพื่อให้ที่ประชุมสำมำรถสอบถำมและแสดงควำมคดิเหน็ได้
อย่ำงเตม็ที ่จงึกรรมกำรทัง้ 2 ท่ำนดงักล่ำว ออกจำกกำรเขำ้ร่วมประชุมชัว่ครำว และเมื่อมกีำรลงคะแนนและสรุปมติ
เรยีบรอ้ยแลว้ จะเชญิกรรมกำรทัง้ 2 ท่ำนกลบัเขำ้ร่วมประชุมอกีครัง้ 
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ประธำนทีป่ระชุมไดส้อบถำมผูท้ีเ่ขำ้ร่วมประชุมว่ำมผีูใ้ดจะสอบถำม หรอื ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืไม่  
            
ไม่มีผูเ้ข้ารว่มประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ  

 
มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตักิำรเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ โดยพจิำรณำ
เป็นรำยบุคคลดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

1. นำงสำวณฎัฐส์ชิำ ภำภคัธนำนนนัท:์ กรรมกำร / รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร/ กรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

 เหน็ดว้ย 281,024,118 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 งดออกเสยีง 9,918 เสยีง   

 บตัรเสยี 0 เสยีง   

2. นำยสพุจน์ ปำนน้อย : กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
 เหน็ดว้ย 281,034,036 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 บตัรเสยี 0 เสยีง   

       ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565   
                   ปัจจุบนับรษิทัฯ มคีณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบดว้ย 3 ท่ำนดงันี้คอื 

1. นำยชชันนท ์ โสภำจนัทร ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
2. นำงวศิวำณี ไชยวฒันสกุล กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
3. นำงสำวณฏัฐส์ชิำ ภำภคัธนำนนัท ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้ใช้แนวปฏิบตัิในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนส ำหรบั

กรรมกำร ประจ ำปี 2565 โดยพิจำรณำปัจจยัที่ส ำคญั คือ หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี ผลประกอบกกำร ควำม
รบัผิดชอบของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำแล้วเห็นควรอนุมัติก ำหนด
ค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรประจ ำปี 2565 ดงันี้คอื  

 
ประธำนทีป่ระชุมไดส้อบถำมผูท้ีเ่ขำ้ร่วมประชุมว่ำมผีูใ้ดจะสอบถำม หรอื ให้ขอ้เสนอแนะ หรอืไม่  
 
ไม่มีผูเ้ข้ารว่มประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ  
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มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 ดงันี้คอื 
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) 

ช่ือคณะกรรมการ ค่าตอบแทน 
ไม่เกิน 
(บาท) 

ค่าเบี้ย
ประชมุ 
ต่อ 

 คน / ครัง้ 
(บาท) 

โบนัส 

คณะกรรมกำรบรษิทั 4,000,000 10,000 0.10 %ของรำยได้รวมประจ ำปี  2565 ป ระธำน
กรรมกำรจะได้รบัค่ำตอบแทนเป็นเงนิโบนัสสูงกว่ำ
กรรมกำรคนอื่น ๆ ในอตัรำรอ้ยละ 25 โดยใหค้ ำนวณ
ตำมระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรทัง้นี้ 
รวมเงนิโบนสัไม่เกนิ 2,000,000 บำท 

คณะกรรมกำรบรหิำร - - 0.10 %ของรำยได้รวมประจ ำปี  2565 ป ระธำน
กรรมกำรบรหิำร จะได้รบัค่ำตอบแทนเป็นเงนิโบนัส
สงูกว่ำกรรมกำรคนอื่น ๆ ในอตัรำรอ้ยละ 25 โดยให้
ค ำนวณตำมระยะเวลำกำรด ำรงต ำแห น่งของ
กรรมกำรทัง้นี้ รวมเงนิโบนสัไม่เกนิ 2,000,000 บำท  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ - 10,000 - 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง - 10,000 - 
คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

- 10,000 - 

 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
 เหน็ดว้ย 281,034,036 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 บตัรเสยี 0 เสยีง   

 
ซึง่ทีป่ระชมุมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุ 

 
วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีบริษทั และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 

 
ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพจิำรณำอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจำกบรษิัท อำร์เอสเอม็ ออดทิ เซอร์วสิเซส 

(ประเทศไทย) จ ำกดัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ ำปี 2564 ตำมรำยชื่อดงัต่อไปนี้ 
1. นำยสรุชยั ด ำเนินวงศ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่4721 และ 
2. นำงสำวสนุิสำ เสมำ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่7707 และ 



     บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
      176/1,1480 หมู่ที ่1 ถนนสขุมุวทิ ต ำบลทำ้ยบำ้น อ ำเภอเมอืงสมุทรปรำกำร 
      จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1 
 

 

Chai Watana Tannery Group Public Co.,Ltd.                                                                                                     
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            โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบบญัชมีอี ำนำจตรวจสอบและลงนำมรบัรองในงบกำรเงนิของบรษิทัและอนุมตัิ
ก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ ำปี 2565 เป็นจ ำนวนเงนิรวมไม่เกนิ 2,600,000.-บำทต่อปี (รวมงบไตรมำส)  
 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจำกบริษัท อำร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ ำกดัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัทประจ ำปี 2565 ตำมรำยละเอยีดขำ้งต้นทุกประกำรดว้ยคะแนนเสยีง
ดงันี้  
 

 เหน็ดว้ย 281,034,036 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 บตัรเสยี 0 เสยีง   

 
ซึง่ทีป่ระชมุมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 13      พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

ไม่มเีรื่องอื่น ๆ ใหพ้จิำรณำ ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผูท้ีม่ำประชุมทุกท่ำนทีใ่หเ้กยีรตแิละเสยีสละเวล
มำประชมุในวนัน้ีและขอปิดกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 แต่เพยีงเท่ำนี้  

ปิดการประชุมเวลา : 16.00 น.  

 
                                                   ลงชื่อ.........................................ประธำนในทีป่ระชุม 
                   (นำยวรีะพล ไชยธรีตัต)์ 
            ประธำนกรรมกำร 

      
................................................ผูร้บัรองรำยงำนกำรประชุม 
(ดร.ณฏัฐส์ชิำ ภำภคัธนำนนัท)์   
      รองประธำนกรรมกำร 

 
.................................................ผูจ้ดรำยงำนกำรประชุม   
(นำงสำววรรณำ ฉนัทกจิโชคไชย)  
เลขำนุกำรบรษิทั : โทร. 02-7037880-1 ต่อ 105 


