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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

ของ 
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
ประชุมเมื่อวันที ่20 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. 

ควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณ ณ สโมสรราชพฤกษ ์ห้องเมต้า 1 ชั้น 2 อาคารสปอรต์คลับเฮ้าส ์ 
ถนนวิภาวดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

________________________________________________ 

มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี ้

กรรมการบริษัทที่เขา้ร่วมประชุมจ านวน 12 ท่าน (คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 จากจ านวนกรรมการบริษัท
ทัง้หมด 12 ท่าน) และกรรมการชดุย่อยที่เขา้รว่มประชมุจ านวน 2 ท่าน ดงันี ้

กรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการชุดย่อยทีเ่ข้าร่วมประชุม ณ สโมสรราชพฤกษ ์ห้องเมต้า 1 

1.  ศาสตราจารย ์ดร.สรุพล  นิติไกรพจน ์ ประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 
2.  นางสธุารทิพย ์ พิสิฐบณัฑรูย ์ กรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการบริหาร / 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
3.  นายณฎัธว์ฒัน ์ ศิลปวิทยกลุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4.  ผศ. ดร.ชยัวฒุิ ตัง้สมชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
5.  นายณติัรุจน ์ วรรณวิมลพงษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

6.  นายวิชยั ศภุสาธิตกลุ กรรมการบรษิัท / รองประธานกรรมการบรหิาร /
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / รกัษาการรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบรหิารองคก์ร  

7.  นายพฒันพ์งษ ์ ผาทอง กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร /  
กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

8.  นายบณัฑิต ศภุสาธิตกลุ กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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9.  นายปรญิญา ศภุสาธิตกลุ      กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร 
10.  นายธนสัสรณ ์ รตันศิรทิรพัย ์ กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร 
11.  นางสาววรษิฐา เหลา่ธรรมทศัน ์ กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร 
12.  นางสาวฐปนรรฆษ์มน ไพศาลธีระกร กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร 
13.  นางสาวชนมช์ิษษา รตันศิรทิรพัย ์ กรรมการบรหิาร 
14.  นายพรรษท์รงพล ไพศาลธีระกร       กรรมการบรหิาร 

ผู้บริหารระดับสูงทีเ่ข้าร่วมประชุม ณ สโมสรราชพฤกษ ์ห้องเมต้า 1 

1. นายระพี พรงึล าภ ู รกัษาการรองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ฝ่าย
ปฏิบติัการ / ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่
ฝ่ายปฏิบติัการสาขา 

2. ดร.ธีรวฒัน ์ ธวลัรตันโ์ภคิน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

3. นายสมภพ ปณุฑรกิาภา ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายการตลาด 
4. นางสาวณฐันนัท ์ กิตติผลสมบรูณ ์ เลขานุการบริษัท / ผูช้่วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายก ากบัดแูลกิจการและ
นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ผู้บริหารระดับสูงทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

1. นายเบญจรงค ์ ค ามะนิด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง 

2. นายสพุจน ์ ภู่ทอง ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. นางสาวสรณิยา  กฤษณคปุต ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่าย
ทรพัยากรมนุษยแ์ละกิจการองคก์ร 

ผู้สอบบัญช ีบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ณ สโมสรราชพฤกษ ์ห้องเมต้า 1 
1. นางสาวศรญัญา ผลดัศรี ผูส้อบบญัชี 
2. นางสาวพลอยจฑุา สคุนัธมาลย ์ ผูส้อบบญัชี 
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ผู้สอบบัญช ีบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
1. นางสาวสมใจ คณุปสตุ ผูส้อบบญัชี 
2. นางสาวพชัณินทร ์  ป๋ันอินทร ์ ผูส้อบบญัชี 

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์
1. นางสาวณฎัฐิณี มาประจวบ ที่ปรกึษาทางการเงิน 

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ชรินทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม ณ สโมสรราชพฤกษ ์
ห้องเมต้า 1 
1. นายชรนิทร ์ สจัจญาณ ที่ปรกึษากฎหมาย 
2. นางสาวเบญจพร  พทุธินนัทน ์ ที่ปรกึษากฎหมาย 
3. นางสาววิภาพร จนัทรท์วี ที่ปรกึษากฎหมาย  

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน บริษัท ชรินทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากัด เข้าร่วมประชุม ณ สโมสร
ราชพฤกษ ์ห้องเมต้า 1 
1. นางสาววิภาพร จนัทรท์วี ผูต้รวจสอบการนบัคะแนน 

เร่ิมการประชุมเวลา 14:00 น. 

นางสาวณฐันนัท ์กิตติผลสมบรูณ ์เลขานกุารบรษิัท แจง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรคโควิด-19 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จึงมีความห่วงใยต่อสขุภาพ
และความปลอดภัยของผูถื้อหุ้นและผูม้ีส่วนร่วมในการประชุมทุกท่าน ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม
มาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 จึงไดจ้ดัประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์นรูปแบบ E-
AGM ผ่านระบบ Inventech Connect เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัที่
ปรากฎตามหนังสือเชิญประชุมที่ไดจ้ัดส่งใหก้ับท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ ส าหรบัเอกสารที่ใชใ้นการประชุม 
บริษัทไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัทและแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แต่วันที่ 18 มีนาคม 
2565 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีดา้นสิทธิความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุน้ บริษัทได้
ด าเนินการแจง้ข่าวต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทเชิญใหผู้ ้ถือหุน้
เสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระ ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
และการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทเพื่อรับเลือกแต่งตั้งเป็น
กรรมการตัง้แต่วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึง 5 กมุภาพนัธ ์2565 ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลและ
ระเบียบวาระตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดเขา้มา  
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นอกจากนี ้บริษัทไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ณ วันที่  
7 มีนาคม 2565 (Record Date) มีผูถื้อหุน้ทัง้สิน้จ านวน 13,443 ราย บริษัทมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้เป็น
เงิน 3,810,000,000 บาท คิดเป็นจ านวนหุน้สามญัที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมด 3,810,000,000 หุน้ โดยณ เวลาที่
เปิดประชุม บริษัทมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวมจ านวน  19 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งหมด 
10,080,902 หุน้ โดยการรบัมอบฉันทะจ านวน 59 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทัง้หมด 2,958,943,560 หุน้ รวม
เป็นจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 78 ราย โดยนบัรวมจ านวนหุน้ได ้2,969,024,462 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 77.9271 
ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของบริษัท เป็นอนัครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคับของบริษัทข้อ 41 ซึ่งก าหนดเก่ียวกับ
องคป์ระชุมผูถื้อหุ้นว่า ในการประชุมผูถื้อหุ้นต้องมีผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มา
ประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ส าหรบัการประชมุในครัง้นี ้บรษิัทจะเก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งบรษิัทไดร้บั
โดยตรงหรือจากช่องทางอ่ืนส าหรบัการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้รวมถึง
การเรียกประชุม การตรวจสอบยืนยันตัวตน การจัดประชุม และการนับคะแนนเสียง ตลอดจนเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการปฏิบติัหนา้ที่ตามกฎหมายในฐานะบริษัทมหาชนจ ากัด และบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากนี ้บริษัทจะมีการบนัทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมเพื่อ
วตัถปุระสงคท์ี่กลา่วมาแลว้ และเพื่อเผยแพรใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูท้ี่สนใจรบัชมการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท 

นอกจากนี ้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทได้ เรียนเชิญ 
นางสาววิภาพร จันทรท์วี ซึ่งเป็นที่ปรกึษากฎหมายภายนอกจากบริษัท ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 
มาท าหนา้ที่ดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงและเป็นสกัขีพยานในการประชมุ 

ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน ์ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิด 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 โดยก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมประธานฯ 
มอบหมายให ้นางสาวณฐันนัท ์กิตติผลสมบรูณ ์เลขานกุารบรษิัท ชีแ้จงหลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนและ
การนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ ส  าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อใหท้ี่ประชมุรบัทราบ ดงันี ้

1. ขั้นตอนการประชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งยืนยันตัวตนเพื่อขอรบัชื่อผูใ้ชง้าน และรหัสผ่าน 
(Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทก าหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพรอ้มหนังสือเชิญ
ประชุม โดยผูถื้อหุน้ยินยอมปฏิบัติตามขอ้ก าหนดการเขา้ร่วมประชุม ดว้ยรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์และท าการลงทะเบียน โดยกดปุ่ ม "ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ” ซึ่งในขัน้ตอนนีจ้ะถือว่าผูถื้อ
หุน้ท าการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุเรียบรอ้ยแลว้ และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้จะถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ 
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2. สิทธิในการแสดงความเหน็ 

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระที่ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอ
ขอ้มูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสใหผู้ ้ถือหุน้ซักถามก่อนการลงมติ และจะแจง้ผลคะแนนต่อที่
ประชมุเมื่อมีการนบัคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ เสรจ็สิน้ตามล าดบั 

3. การออกเสียงลงคะแนน 

ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ทกุรายมีคะแนนเสียง 1 หุน้ต่อ 1 เสียง ซึ่งเป็นไปตามขอ้บงัคับของ
บริษัท ข้อ 43. โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ 
Inventech Connect โดยผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุผ่านอปุกรณโ์ทรศพัทเ์คลื่อนที่หรือแท็บเล็ตสามารถ
เขา้สู่ระบบลงคะแนนไดต้ามลิงคท์ี่แจง้ในช่องทาง Chat ส่วนผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์สามารถกดปุ่ ม Continue ดา้นขวา ในฟังก์ชั่น Multimedia Viewer จากนั้นน า Email 
และ Password ที่ไดร้บัจาก Email อนมุติัของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยนัตวัตนผ่านการขอรหสั OTP 
ในการเขา้สู่ระบบการลงคะแนน และกดปุ่ ม “ลงทะเบียน” จากนัน้เลือกวาระที่ท่านตอ้งการลงคะแนน
เสียง ระบบจะแสดงปุ่ มส าหรบัการออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นดว้ย (สีเขียว) 2. ไม่
เห็นดว้ย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้) และ 4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากท าการ
เลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นดว้ยกับ
วาระนัน้ ๆ ทัง้นี ้การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผูถื้อหุน้สามารถด าเนินการไดล้ว่งหนา้ตัง้แต่เริ่ม
การประชุมเป็นต้นไป และผู้ถือหุ้นสามารถท าการเปลี่ ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการ
ลงคะแนน โดยบรษิัทใหเ้วลาในการลงคะแนนเสียงผ่านระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาท ี

4. การนับคะแนนเสียง 

 ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่า
เป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นดว้ย” 

5. กรณีผู้รับมอบฉันทะ มีการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย 

 ใหก้ดเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดที่ปุ่ ม “สลบับญัชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอ่ืน 
ๆ ผูถื้อหุน้จะตอ้งอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดใหล้ง
มติในวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผูถื้อหุน้ออกจากหอ้งประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติ
ในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้จะไม่ถูกนบัเป็นองคป์ระชมุในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียง
จะไม่ถูกน ามานบัคะแนนในวาระนัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมหรือ log out ในวาระ
ใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะในการกลบัเขา้ร่วมประชุมและ
ลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ 
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6. วิธีการถามค าถามหรือแสดงความคิดเหน็ 

ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานในที่ประชมุจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได ้2 ช่องทาง 
ดงันี ้

6.1  กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการสอบถามผ่านขอ้ความ กรุณาเลือกเมนูการถามค าถาม จากนัน้
เลือกวาระที่ตอ้งการถามค าถาม และท าการพิมพข์อ้ซกัถามหรือความคิดเห็นของท่าน แลว้กด
สง่ค าถาม โดยบรษิัทจะตอบค าถามในหอ้งประชมุในวาระที่เก่ียวขอ้งกบัค าถามนัน้ ๆ อย่างไร
ก็ดี หากมีจ านวนค าถามท่ีถูกส่งเข้ามาจ านวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
คดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม 

6.2  กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง  (VDO Conference) ในระบบ 
Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ตอ้งการถามค าถาม จากนั้นกดปุ่ ม “จองคิวสอบถาม
ผ่านภาพและเสียง” ขอใหท้่านท าการเปิดกลอ้งและไมโครโฟนไว ้เมื่อไดร้บัสัญญาณใหถ้าม
ค าถาม ขอใหท้่านแจง้ชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะก่อนถาม
ค าถามทกุครัง้ เพื่อบรษิัทสามารถน ามาบนัทกึลงในรายงานการประชมุไดอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น 

ทัง้นี ้บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการตดัภาพและเสียงของผูถื้อหุน้ที่ถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผูอ่ื้น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น 
หรือเป็นการรบกวนการประชมุ หรือก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นต่อผูเ้ขา้ร่วมประชมุรายอ่ืน 

7. กรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามค าถามด้วยภาพและเสียงในระบบ Inventech Connect เป็น
จ านวนมาก 

ในกรณีมีผูถื้อหุน้ตอ้งการถามค าถามดว้ยภาพและเสียงในระบบ Inventech Connect เป็นจ านวน
มาก เพื่อเป็นการรกัษาระยะเวลาการประชุม บริษัทจึงขอก าหนดค าถามในแต่ละวาระไว้ไม่เกิน 3 
ค าถาม และรบกวนใหผู้ถื้อหุน้ท าการสอบถามค าถามผ่านขอ้ความ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ด  าเนินการตอบ
ค าถาม หรือน าค าถามของท่านไปตอบตอนทา้ยประชมุ หรือน าไปตอบไวห้นา้เว็ปไซตข์องบริษัท 

8. กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงคข์องผู้ถือหุ้น 

 ผูถื้อหุน้ที่ท าหนังสือมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคข์องผูถื้อหุน้แลว้นัน้ บริษัทไดน้ าคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความ
ประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ บนัทกึรวมไวใ้นการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 
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9. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม 

กรณีผูถื้อหุน้ประสบปัญหาการเขา้ระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติ
ตามค าแนะน าที่ ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center  
ที่หมายเลขโทรศพัท ์02-931-9134 

10. กรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม 

หากเกิดกรณีระบบขัดขอ้งระหว่างการประชุม ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมล ์เพื่อกลบัเขา้สู่การประชุมผ่าน
ระบบส ารองต่อไป 

เมื่อผูถื้อหุน้รบัทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามที่เสนอขา้งตน้แลว้ ประธานฯ  
จึงเริ่มด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบูรณ์ เลขานุการบริษัท น าเสนอ
รายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชมุ  

นางสาวณฐันนัท ์กิตติผลสมบรูณ ์เลขานกุารบรษิัท เสนอต่อที่ประชมุว่า บรษิัทไดจ้ดัประชุม
สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทไดน้ าส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรบัรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า
ไดม้ีการบนัทกึรายงานไวอ้ย่างถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม
พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ไดน้ าเสนอต่อที่ประชมุ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเอกฉันทร์บัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้



 

8 
 

เห็นดว้ย คะแนนเสียง 2,974,996,412 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย คะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง คะแนนเสียง 201,301 เสียง   

บตัรเสีย คะแนนเสียง 0 เสียง   

หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้อีก จ านวน 6 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 
6,173,251 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 84 ราย คิดเป็น 2,975,197,713 หุน้ 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสุธารทิพย ์พิสิฐบณัฑูรย ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร น าเสนอ
รายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชมุ  

นางสธุารทิพย ์พิสิฐบณัฑูรย ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทไดจ้ดัท า
รายงานเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งไดแ้สดงผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 สิน้สุดวันที่   
31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี ้ ผู ้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลผลการด าเนินงานของบริษัท 
ประจ าปี 2564 และงบการการเงินของบริษัท ซึ่งรวมไวใ้นแบบ 56-1 One Report เรียบรอ้ยแลว้ 
โดยสรุปรายละเอียด ดงันี ้

ภาพรวมของอตุสาหกรรมสินเชื่อสว่นบคุคลภายใตก้ารก ากบัและสินเชื่อเช่าซือ้รถยนต ์

- ยอดการซือ้รถยนตแ์ละรถจักรยานยนต์ในปี 2564 มีอตัราการขยายตัวรอ้ยละ 7.7 มลูค่า
การซือ้ขายและเช่าซือ้รวมในปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 1,000 ลา้นบาท พิจารณาไดว้่าธุรกิจ 
Non-bank นัน้ มีการเติบโตขึน้ในปีที่ผ่านมารอ้ยละ 22 

- สินเชื่อไม่มีหลกัมีประกนั คิดเป็นรอ้ยละ 75 ของสินเชื่อรวม 

- มาตราการช่วยเหลือลกูหนีเ้นื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 มีผลกระทบต่อการยึดรถ สง่ผล
ใหร้าคารถมือสองในตลาดเพิ่มขึน้ 

กลยทุธก์ารเติบโตของบรษิัท 

1.  การขยายการปล่อยสินเชื่อผ่านสาขาไปยังพื ้นที่ที่มีศักยภาพการเติบโตสูงและมี
ประสิทธิภาพ โดยในปี 2563 บริษัทมีสาขาเพิ่มขึน้ประมาณ 100 สาขา ในปี 2564 
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เพิ่มขึน้ประมาณ 120 สาขา และในปี 2565 มีเป้าหมายจะเพิ่มสาขาอีกประมาณ 149 
สาขา ทัง้นี ้คาดว่าในปี 2566 บรษิัทจะมีสาขาทัง้หมด 830 สาขา 

2.  การขยายพอรต์ลกูหนีส้ินเชื่ออย่างยั่งยืน บรษิัทมีการเพิ่มพนัธมิตรหรือผูจ้ดัจ าหน่ายรถ
มือสอง (เตน็ทร์ถ) อย่างต่อเนื่อง 

3.  มุ่งขายผลิตภณัฑส์ินเชื่อและบริการที่หลากหลายต่อฐานลกูคา้ที่แข็งแกร่งจาก 4 กลุ่ม 
ผูถื้อหุน้เดิมที่มีประสบการณใ์นธุรกิจ บริษัทมีการพิจารณาใหส้ินเชื่ออย่างระมดัระวงั  
โดยพิจารณาจากความสามารถในการช าระหนี ้โดยบริษัทมีสัดส่วน NPL ลดลงจาก
เดิมรอ้ยละ 3.7 เป็น รอ้ยละ 3.4 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเป้าหมายที่จะลดสดัส่วน NPL 
ใหอ้ยู่ที่รอ้ยละ 3.1 ภายในปีนี ้

4.  ใหค้วามส าคญัดา้นการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรบัการเติบโตและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  โดยบริษัทมีแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในระยะเวลา 1-2 ปีขา้งหนา้ มลูค่าโครงการประมาณ 70-90 ลา้น
บาท เพื่อจดัใหม้ีแพลตฟอรม์ขนาดใหญ่และมีความเสถียร สามารถรองรบัผูใ้ชง้านได้
จ านวนมาก รวมถึงการพฒันาแอปพลิเคชนัและโปรแกรมการใหส้ินเชื่อต่าง ๆ บนระบบ
ออนไลน ์ทัง้นี ้บริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑส์ินเชื่อ Digital-Loan 
ได้ส  าเร็จ ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 นี ้เพื่อให้ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อผ่านระบบ
ออนไลนไ์ด ้

ผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2564 

- ยอดสินเชื่อคงคา้งในปี 2564 จ านวน 9,180 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11 แบ่งเป็นสินเชื่อ
เช่าซือ้รอ้ยละ 59.9 สินเชื่อจ าน าทะเบียนรถรอ้ยละ 31.8 และ ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ รอ้ยละ 8.3 

- หลกัประกนัสินเชื่อของบรษิัท แบ่งเป็น รถกระบะรอ้ยละ 45.7 รถยนตร์อ้ยละ 31 สอดคลอ้ง
กบัประเภทลกูคา้ของบรษิัทที่เป็นผูป้ระกอบธุรกิจรายย่อยและพนกังานทั่วไป  

- สดัสว่นหนีเ้สีย (Non-Performing Loan หรือ NPL) ของบรษิัท ลดลงจากอตัราเดิมในอดีต
รอ้ยละ 4.3 เป็นรอ้ยละ 3.4 ในปี 2564 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (Expected Credit Loss: ECL) ของบริษัทอยู่ที่
ประมาณรอ้ยละ 6 ซึ่งสงูสดุอยู่ที่ 6.3 ในปี 2562 ซึ่งก าหนดไวเ้พื่อรองรบัมาตราฐาน TFRS9 
ที่จะบงัคบัใชใ้นปี 2563 
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- อตัราส่วนส ารองหนีสู้ญต่อสินเชื่อเฉลี่ย (Credit cost) ของบริษัทอยู่ที่รอ้ยละ 1.9 ลดลง
จากรอ้ยละ 5 ในปี 2562  

- ดอกเบีย้รบัของบริษัทจ านวน 1,471.3 ลา้นบาท แบ่งเป็นสินเชื่อเช่าซือ้รอ้ยละ 56.2 และ
สินเชื่อจ าน าทะเบียนรถรอ้ยละ 32.6 เพิ่มขึน้เล็กนอ้ย เนื่องจากบริษัทมีการช่วยเหลือลกูคา้
ที่เขา้มาตรการโควิดมาตัง้แต่ปี 2563 โดยลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นลกูคา้กลุ่มเช่าซือ้ ซึ่งบริษัทไม่
สามารถปรบัดอกเบีย้ใหเ้พิ่มขึน้ได ้ถึงแมว้่าบริษัทจะขยายระยะเวลาการกูเ้พิ่มขึน้อีก 1 ปีก็
ตาม ส่งผลต่ออัตราดอกเบีย้ที่แทจ้ริง (Effective Interest Rate : EIR) โดยเฉลี่ยของบริษัท
ลดลง สะทอ้นถึง Yield โดยเฉลี่ยของบริษัทที่รอ้ยละ 17 ลดลงจากเดิมที่รอ้ยละ 20 ในช่วง
ก่อนเกิดสถานการณก์ารแพรร่ะบาดโควิด-19 

- ตน้ทนุการเงิน (Cost of Fund) ของบรษิัท มีการลดลงอย่างเป็นล าดบั ท าใหส้ว่นต่างลดลง
รอ้ยละ 1.3  

- อัตราส่วนค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม (Cost to Income Ratio) ในปี 2564 อยู่ที่
รอ้ยละ 54.2 เพิ่มขึน้จากเดิมที่ 51.6 สาเหตเุนื่องจากการเปิดสาขาใหม่ 

- อตัราก าไรสทุธิ ในปี 2564 อยู่ที่รอ้ยละ 21.5 เพิ่มขึน้จากปี 2563 ซึ่งอยู่ที่รอ้ยละ 20.0 

- อตัราสว่นผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return On Equity (ROE)) ในปี 2564 อยู่ที่รอ้ย
ละ 8.5 ซึ่งลดลงเล็กนอ้ย เนื่องจากการเพิ่มทนุเมื่อวนัที่ 19 ตลุาคม 2564 ที่ผ่านมา  

- อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(Return on asset (ROA)) ในปี 2564 อยู่ที่รอ้ยละ 3.9 ซึ่ง
มีอตัราคงที่เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563 

- อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) ในปี 2564 อยู่ที่ 1 เท่า ลดลงจากปี 
2563 ซึ่งอยู่ที่ 1.4 เท่า 

นอกจากนี ้นางสธุารทิพย ์พิสิฐบณัฑูรย ์ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัท
ยงัคงมุ่งมั่นและใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันในฐานะการเป็นสมาชิก
ของแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชันของภาคเอกชนไทยอย่างเคร่งครดั โดยบริษัทมีการประเมิน
ความเสี่ยงดา้นการทุจริตคอรร์ัปชันของบริษัทอย่างสม ่าเสมอและยังคงมุ่งมั่นในการให้
ความรูแ้ก่พนกังานของบริษัทเก่ียวกบัเรื่องดงักล่าว เพื่อเป็นการป้องกนัความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึน้อยู่เสมอ ซึ่งบริษัทจะรกัษามาตรฐานการท างานใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีต่อไป 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม
พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้
น าเสนอต่อที่ประชมุ 

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ส าหรับปี 2564 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้ดร.ธีรวฒัน ์ธวลัรตันโ์ภคิน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชี
และการเงิน น าเสนอรายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชมุ  

ดร.ธีรวัฒน ์ธวัลรตันโ์ภคิน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ฝ่ายบญัชีและการเงิน เสนอต่อที่
ประชุมว่า บริษัทไดจ้ัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 แลว้เสรจ็ ซึ่งผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
ของบริษัทจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้ตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งครบถ้วนและเพียงพอ
ตามหลักการบัญชีที่รบัรองทั่วไป จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เพื่ออนุมัติงบ
แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิ ้นสดุ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” “รายงานความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
ผูถื้อหุน้” ซึ่งรวมไวใ้นแบบ 56-1 One Report โดยสรุปสาระส าคญั ดงันี ้

รายการ ปี 2564 ปี 2563 
สินทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 9,701.9 8,242.2 
หนีส้ินรวม (ลา้นบาท) 4,886.4 4,771.2 
สว่นของผูถื้อหุน้รวม (ลา้นบาท) 4,815.5 3,471.1 
มลูค่าหุน้ที่เรียกช าระแลว้ (ลา้นบาท) 3,810.0 3,009.2 
รายได ้(ลา้นบาท) 1,644.4 1,590.0 
ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) 353.8 318.1 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.11 0.11 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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ที่ประชุมพิจารณาแลว้ไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอนุมติังบการเงิน ส าหรบัปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียด
ตามที่ไดน้ าเสนอต่อที่ประชมุ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติังบการเงิน ส าหรบัปี 2564 
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย คะแนนเสียง 2,975,187,712 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย คะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง คะแนนเสียง 10,001 เสียง   
บตัรเสีย คะแนนเสียง 0 เสียง   

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิ จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการ
จ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้ดร.ธีรวฒัน ์ธวลัรตันโ์ภคิน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชี
และการเงิน น าเสนอรายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชมุ  

ดร.ธีรวัฒน ์ธวัลรตันโ์ภคิน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ฝ่ายบญัชีและการเงิน เสนอต่อที่
ประชุมว่า ตามขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 54 วรรค 1 ก าหนดให  ้บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปีหักดว้ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ 
(10) ของทนุจดทะเบียน นอกจากทนุส ารองดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการอาจเสนอให้
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ดัสรรเงินส ารองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการด าเนินกิจการของ
บรษิัทก็ได ้นอกจากนี ้บรษิัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและหักทุนส ารอง
ตามที่กฎหมายก าหนดและที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษัท ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน 
ฐานะการเงิน ความเหมาะสม และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานและการ
บรหิารงานของบรษิัท 

โดยจากผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินโดยรวม บริษัทมีก าไรสุทธิประจ าปี 2564 
จ านวน 353,802,284 บาท โดยไดจ้ดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองจ านวน 33,593,025 บาท 
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลส าหรับผล
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ด าเนินงานรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2564 ในอตัรา 0.11393 บาทต่อหุน้ถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก
หรือคิดเป็นมลูค่า 363,089,572 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นการจ่ายเงินปันผลประมาณรอ้ยละ 
103 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีและทนุส ารองตามกฎหมาย โดย
ปรากฏรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

1.บริษัทจ่ายปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลด าเนินงาน ที่เกิดขึน้จากก าไรสะสม และผลการ
ด าเนินงานระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564 เป็นเงินสดในอัตรา 
0.10800 บาทต่อหุน้ (จ านวนหุน้ทั้งหมด 3,009,162,700 หุน้) คิดเป็นจ านวนเงิน 324.99 
ลา้นบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม 2564 มีมติ
ใหจ้่ายปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเงินปันผล เมื่อวนัที่ 17 สิงหาคม 2564 แลว้ 

2.จ่ายปันผลส าหรบัผลด าเนินงานรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2564 จากก าไรสะสม บริษัทจะ
จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.01000 บาทต่อหุน้ (จ านวนหุน้ทัง้หมด 3,810,000,000 หุน้) 
คิดเป็นจ านวนเงิน 38.10 ลา้นบาท   

เมื่อรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2564 
- 30 มิถนุายน 2564 ในอตัรา 0.10800 บาทต่อหุน้ และการจ่ายปันผลส าหรบัผลด าเนินงาน
รอบระยะเวลาบญัชีปี 2564 ในอัตรา 0.01000 บาทต่อหุน้ บริษัทจะจ่ายปันผลทัง้หมดใน
อัตรา 0.11800 บาทต่อหุน้ ซึ่งเมื่อค านวณหุน้ถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักแลว้บริษัทจะจ่ายปันผล
ทัง้หมดในอตัรา 0.11393 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นสดัสว่นการจ่ายเงินปันผลประมาณรอ้ยละ 
103 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีและทุนส ารองตามกฎหมาย ซึ่ง
อตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทัง้นี ้เงินปันผลที่
จ่ายเป็นเงินสดทัง้หมดจะถูกหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามอตัราที่กฎหมายก าหนดไว ้โดยบริษัทได้
ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัปันผล (Record Date) ในวนัที่ 7 มีนาคม 2565 และใน
กรณีที่ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้อนุมัติใหจ้่ายเงินปันผล บริษัทก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ภายในวนัที่ 12 พฤษภาคม 2565  

ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา 
ปรากฏรายละเอียด ดงันี ้

รายการ ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 

1. ก าไรสทุธิ (บาท) 353,802,284 318,058,211 
2. ก าไรสะสม (บาท) 239,514,970 444,834,689 
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รายการ ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 

3. จ านวนหุน้ (หุน้) 3,810,000,000 601,832,540 
4. ก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.11000 0.52848 
5. ก าไรสะสมต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.07515 0.73913 
6. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุน้ถัวเฉลี่ยถ่วง

น า้หนกั) 
0.11393 0.34000 

- การจ่ายเงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้)  0.01000 0.34000 
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท / 

หุน้) 
0.108001 - 

7. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 363,089,572 204,623,064 
8. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 103 64 
9. ส ารองตามกฎหมาย (บาท) 33,593,025 15,902,910 
หมายเหต ุ1(จ านวนหุน้ทัง้หมด 3,009,162,700 หุน้) 

ในการพิจารณาจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้นัน้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึง
ปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลการด าเนินงานของบริษัท สภาพคล่อง กระแสเงินสด
หมนุเวียน สถานะการเงินของบริษัท หรือแผนการด าเนินงานในอนาคตและความตอ้งการ
ในการใชเ้งินลงทุน และปัจจัยอ่ืน ๆ แลว้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนมุติัการจดัสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่น าเสนอ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอนมุติัเรื่องการจดัสรรเงินก าไรสทุธิ จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ไดน้ าเสนอต่อที่ประชมุ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิ 
จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายใน
วนัที่ 12 พฤษภาคม 2565  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 



 

15 
 

เห็นดว้ย คะแนนเสียง 2,975,187,712 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย คะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง คะแนนเสียง 10,001 เสียง   
บตัรเสีย คะแนนเสียง 0 เสียง   

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 
2,000,000,000 บาท 

ประธานฯ มอบหมายให ้ดร.ธีรวฒัน ์ธวลัรตันโ์ภคิน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชี
และการเงิน น าเสนอรายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชมุ  

ดร.ธีรวัฒน ์ธวัลรตันโ์ภคิน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอต่อที่
ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 
2,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

วัตถุประสงค ์ เพื่อน าเงินที่ไดร้บัจากการออกและเสนอขายหุน้กูไ้ปใชใ้นการ
ด าเนินงาน และ/หรือขยายธุรกิจ และ/หรือเป็นเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ตามที่
คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร 

ประเภทหุ้นกู้ หุน้กูท้กุประเภท/ทุกรูปแบบ (ยกเวน้หุน้กูแ้ปลงสภาพ) ไม่ว่าจะ
เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีและ/หรือไม่มี
หลกัประกนั ดอ้ยสิทธิและ/หรือไม่ดอ้ยสิทธิ มี/และหรือไม่มีการ
จดัอนัดบัเครดิต มี/และหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ชนิดทยอยคืน
เงินต้นและ/หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน 
ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออก
และเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่จะได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

สกุลเงนิ เงินบาทและ/หรือเงินสกลุต่างประเทศ โดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน
ในขณะที่มีการออกและเสนอการขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ มลูค่ารวมของหุน้กูท้ี่ยงัไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ก าหนด
ไว้ไม่เกิน 2,000,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอ่ืนในอัตราที่
เทียบเท่าเงินสกุลบาท ทัง้นี ้บริษัทสามารถออกและเสนอขาย
หุน้กูเ้พิ่มเติม และ/หรือออกขายเสนอหุน้กูเ้พื่อทดแทนหุน้กูเ้ดิม
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ที่มีการไถ่ถอนไปแลว้ ภายในวงเงินดงักล่าว โดยจ านวนเงินตน้
คงคา้งทั้งหมดของหุน้กู้ที่บริษัทออกจ าหน่ายแล้วในขณะใด
ขณะหนึ่ง จะตอ้งมีจ านวนเงินไม่เกินวงเงินดงักลา่ว 

อายุของหุ้นกู้ ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่
ละครัง้ โดยสามารถก าหนดใหม้ีการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด
อายขุองหุน้กูห้รือไม่ก็ได ้

อัตราดอกเบีย้ ขึน้อยู่กบัภาวะตลาดในขณะที่ออกเสนอขายหุน้กูด้งักลา่ว ทัง้นี ้
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. 
และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืน  ๆ ที่เก่ียวข้องที่มีผล
บงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

การเสนอขาย 1) เสนอขายหุน้กูท้ัง้หมดในคราวเดียวกนัหรือหลายคราว และ/
หรือ เป็นโครงการ และ/หรือในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) 
ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นในลักษณะหมุนเวียนบริษัท
สามารถไถ่ถอนหรือรบัช าระคืนเงินตน้ไดภ้ายใตเ้งื่อนไขและ
วงเงินที่ก าหนดไว ้
2) เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ใหแ้ก่ผูล้งทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุนประเภทสถาบันในประเทศ 
และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผูล้งทนุรายใหญ่ทัง้หมดหรือ
บางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครัง้เดียวหรือหลาย
ครั้งก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกๆกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย ์และ/หรือคณะกรรมการตลาดทุนหรือตาม
ประกาศ กฎกระทรวงกฎระเบียบและกฎหมาย อ่ืนๆ ที่
เก่ียวขอ้งที่มีผลบงัคบัใชใ้นขณะที่ออกเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 
3) ในกรณีที่บริษัทไดไ้ถ่ถอน หรือช าระคืนหุน้กูท้ี่ไดอ้อกภายใน
วงเงินที่ไดร้บัอนุมติันี ้บริษัทสามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพิ่มเติม
ได้อีกตามจ านวนที่ได้ไถ่ถอนหรือช าระคืน โดยหุ้นกู้ที่บริษัท
ออกทดแทนนีจ้ะมีอายแุละเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว ้
ทัง้นี ้การก าหนดรูปแบบการเสนอขายและหรือประเภทในการ
ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
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การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด 
และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิของไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนก าหนด หรือ
บริษัทอาจก าหนดให้มีหรือไม่มีการไถ่ถอนในกรณีพิเศษ 
(Special Event Redemption) ใด หรือไม่ก็ได ้ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไป
ตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขการขอออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

การมอบอ านาจ ข้อจ ากัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆอันจ าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกับการออกเสนอขายหุน้กู้เช่น ชื่อประเภท มูลค่าที่
ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้ การแต่งตั้ง
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ถือหุน้กู ้จ  านวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มลูค่า
รวม อายุ วิ ธีการช าระคืนเงินต้น วิ ธีการจัดสรรประเภท
หลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่
ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจดทะเบียนในตลาดรอง
ใด ๆ เป็นตน้ ตลอดจนการด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงาน
ที่เก่ียวขอ้ง การแต่งตัง้ที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับการ
ออกและเสนอขายหุน้กู ้การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร
และสญัญาต่างๆที่เก่ียวขอ้งและการด าเนินงานใด ๆ ก็ตาม ที่
จ  าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการออกเสนอขายหุน้กูข้องบริษัท ให้
อยู่ในอ านาจของกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท 
และ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูม้ีนาจกระท า
การแทนบรษิัทที่จะพิจารณาและก าหนดต่อไป 

เงือ่นไขอื่นๆ ขึน้อยู่กับภาวะการตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กู้ใน
แต่ละครัง้ และปัจจยัอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง 

 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
วงเงินหมนุเวียนไม่เกิน 2,000,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอ่ืนในจ านวนที่เทียบเท่า โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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ที่ประชุมพิจารณาแลว้ไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินหมุนเวียนไม่ เกิน 
2,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ไดน้ าเสนอต่อที่ประชมุ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุติัการออกและเสนอขายหุน้กู้
ของบริษัทในวงเงินหมนุเวียนไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย คะแนนเสียง 2,975,187,712 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997 

ไม่เห็นดว้ย คะแนนเสียง 1 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง คะแนนเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 

บตัรเสีย คะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติเง ินโบนัสและการจัดสรรเง ินโบนัสของคณะกรรมการบรษิัท  
ส าหรับปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายณติัรุจน ์วรรณวิมลพงษ ์ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน น าเสนอรายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชมุ  

นายณัติรุจน ์วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอต่อที่
ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ก าหนดให้ว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือ
ทรพัยส์ินอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิ
ไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทหรือตามที่ที่ประชมุผู้
ถือหุน้จะพิจารณาก าหนดและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผล
ตลอดไปจนกว่าที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้

บริษัทก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทัง้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน เบีย้ประชุม 
โบนสั และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ เช่น สวสัดิการดา้นประกนัสขุภาพและการประกนัภยัความรบั
ผิดของกรรมการ ไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค านึงถึงความเหมาะสม ภาระ หน้าที่ 
ความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย ผลงาน ประโยชนท์ี่บริษัทคาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ 
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และสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ใน
กลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทัง้มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะจงู
ใจใหก้รรมการปฏิบติังานบรษิัทใหบ้รรลเุป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

ทัง้นี ้กระบวนการก าหนดโบนัสของคณะกรรมการบริษัทส าหรบัปี 2564 บริษัทก าหนดให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาและน าเสนอจ านวนโบนัสที่
เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
ก่อนน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุติัต่อไป 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้มีมติเห็นควรอนมุติัการก าหนดค่าตอบแทนเงินโบนัสของ
คณะกรรมการบริษัท ส าหรบัปี 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
น าเสนอ ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลั่นกรองอย่าง
ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเทียบเคียงไดก้ับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เ คียงกัน ดังนั้น  เห็นค วรก าหนดโบนัสของ
คณะกรรมการบรษิัทประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 6,526,484 บาท  

ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนเงินโบนสัของคณะกรรมการบรษิัท ส าหรบัปี 2564 ตามที่น าเสนอ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอนุมติัเงินโบนสัและการจดัสรรเงินโบนสัของคณะกรรมการบริษัท ส าหรบัปี 2564 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 6,526,484 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ไดน้ าเสนอต่อที่ประชมุ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติเงินโบนัสและการจัดสรร
เงินโบนัสของคณะกรรมการบริษัท ส าหรบัปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 6,526,484 บาท 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุดงันี ้

เห็นดว้ย คะแนนเสียง 2,974,491,112 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9763 
ไม่เห็นดว้ย คะแนนเสียง 491,301 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0165 
งดออกเสียง คะแนนเสียง 215,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0072 
บตัรเสีย คะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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วาระที ่7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายณติัรุจน ์วรรณวิมลพงษ ์ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน น าเสนอรายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชมุ  

นายณัติรุจน ์วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอต่อที่
ประชุมว่า ตามขอ้บงัคับบริษัทขอ้ 25 ก าหนดให ้ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีทุก
ครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วน
หนึ่งในสาม (1/3) นอกจากนี ้กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ใหใ้ชว้ิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออก
จากต าแหน่งยังไม่ครบจ านวนตามวรรคแรกก็ใหใ้ชว้ิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลงั  ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2565 กรรมการท่ีจบัสลากออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่  

(1) ผศ. ดร.ชยัวฒุิ ตัง้สมชยั กรรมการอิสระ 
(2) นายวิชยั ศภุสาธิตกลุ กรรมการบรษิัท 
(3) นายพฒันพ์งษ ์ผาทอง กรรมการบรษิัท 
(4) นายปรญิญา ศภุสาธิตกลุ กรรมการบรษิัท 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและเพื่อความโปรง่ใส จึงไดเ้ชิญกรรมการทัง้ 
4 ท่าน ตามรายชื่อขา้งตน้ ซึ่งถือว่าเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียในวาระนี ้ออกจากการประชมุชั่วคราว 
จนกว่าการพิจารณาวาระนีจ้ะแลว้เสร็จ และตามที่บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่อง
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที่ 5 กุมภาพนัธ ์2565 ปรากฎว่าไม่มี
ผู ้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในครัง้นี ้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้มีมติ
เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ไดแ้ก่ 

(1) ผศ. ดร.ชยัวฒุิ ตัง้สมชยั กรรมการอิสระ 
(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

(2) นายวิชยั ศภุสาธิตกลุ กรรมการบรษิัท 
(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 



 

21 
 

(3) นายพฒันพ์งษ ์ผาทอง กรรมการบรษิัท 
(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

(4) นายปรญิญา ศภุสาธิตกลุ กรรมการบรษิัท 
(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

โดยประวติัของบุคคลทัง้ 4 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งบคุคลที่ไดร้บั
การเสนอชื่อในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวัง และละเอียด
รอบคอบ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแลว้ 
เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญเปรียบเทียบ
กบั Board Skill Matrix อนัจะเป็นประโยชนส์งูสดุต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีเวลา
เพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ อีกทั้ง
กรรมการทัง้ 4 ท่าน ไดป้ฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นอย่าง
ดีตลอดมาและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง มีความเหมาะสมกบัการเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการทัง้ 4 ท่านไม่มีสว่น
ไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน ๆ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณา
แล้วว่า ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยาม
กรรมการอิสระของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนที่กรรมการที่พน้จากต าแหน่ง
ตามวาระ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้ 1) ผศ. ดร.ชยัวฒุิ ตัง้สมชยั 2) นายวิชยั ศภุสาธิตกลุ 3) นายพฒัน์
พงษ ์ผาทอง และ 4) นายปรญิญา ศภุสาธิตกลุ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระ
หนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุม และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดี ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงแต่งตัง้กรรมการแต่ละท่าน แยกเป็นรายบุคคล 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติ (1) ผศ. ดร.ชัยวุฒิ ตัง้สม
ชยั (2) นายวิชยั ศภุสาธิตกลุ (3) นายพฒันพ์งษ ์ผาทอง และ (4) นายปรญิญา ศภุสาธิตกุล 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้



 

22 
 

(1) ผศ. ดร.ชยัวฒุิ ตัง้สมชยั 
เห็นดว้ย คะแนนเสียง 2,975,187,712 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย คะแนนเสียง 1 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง คะแนนเสียง 10,000 เสียง   
บตัรเสีย คะแนนเสียง 0 เสียง   
      

(2) นายวิชยั ศภุสาธิตกลุ 
เห็นดว้ย คะแนนเสียง 2,975,187,712 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย คะแนนเสียง 1 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง คะแนนเสียง 10,000 เสียง   
บตัรเสีย คะแนนเสียง 0 เสียง   
      

(3) นายพฒันพ์งษ ์ผาทอง 
เห็นดว้ย คะแนนเสียง 2,975,187,712 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย คะแนนเสียง 1 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง คะแนนเสียง 10,000 เสียง   
บตัรเสีย คะแนนเสียง 0 เสียง   
      

(4) นายปรญิญา ศภุสาธิตกลุ 
เห็นดว้ย คะแนนเสียง 2,975,187,712 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย คะแนนเสียง 1 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง คะแนนเสียง 10,000 เสียง   
บตัรเสีย คะแนนเสียง 0 เสียง   

วาระที ่8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ประจ าปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายณติัรุจน ์วรรณวิมลพงษ ์ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน น าเสนอรายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชมุ  

นายณัติรุจน ์วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอต่อ 
ที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ก าหนดให้ว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือ
ทรพัยส์ินอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิ
ไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบขอ้บงัคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุม 
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ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาก าหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)  
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผล
ตลอดไปจนกว่าที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้

นอกจากนี ้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies (CGR) หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ Board Responsibilities 
เรื่องการจดัตัง้ CG Committee คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหม้ีการเพิ่มคณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยอีกชุดหนึ่ง  
เพื่อช่วยสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรษิัทใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีและเพื่อใหก้ารบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
รวมทัง้สรา้งการเติบโตและการพฒันาที่ยั่งยืนกบัเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม  

ดังนั้น ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน  
เบี ้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ เช่น สวัสดิการด้านประกันสุขภาพและ 
การประกันภัยความรับผิดของกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค านึงถึงความ
เหมาะสม ภาระ หนา้ที่ ความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย ผลงาน ประโยชนท์ี่บรษิัทคาดว่า
จะไดร้บัจากกรรมการ และสามารถเทียบเคียงไดก้ับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทัง้มีความ
เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและ  
มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาและน าเสนอ
จ านวนค่าตอบแทนที่ เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 ดงันี ้
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• รายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

เปรียบเทยีบค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง 

2565 
(ปีทีน่ าเสนอ) 

2564 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท (1) 

ประธานกรรมการ 60,000 - 60,000 - 
กรรมการ 40,000 - 40,000 - 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000 - 35,000 - 
กรรมการตรวจสอบ 25,000 - 25,000 - 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร (2) (3) 
ประธานกรรมการบรหิาร - 165,000 - 160,000 
กรรมการบรหิารที่ด  ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัท 
และ/หรือกรรมการชุดย่อย 

- 125,000 - 120,000 

กรรมการบรหิารที่ไม่ไดด้  ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัท
และ/หรือกรรมการชุดย่อย 

- 105,000 - 100,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง 

35,000 - 35,000 - 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง 25,000 - 25,000 - 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณค่าตอบแทน 

35,000 - 35,000 - 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

25,000 - 25,000 - 
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เปรียบเทยีบค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง 

2565 
(ปีทีน่ าเสนอ) 

2564 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาอย่างยั่งยืน 
ประธานกรรมการก ากบัดแูล
กิจการและการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน 

35,000 - - - 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ
และการพฒันาอย่างยั่งยืน 

25,000 - - - 

หมายเหตุ:  (1) รวมถึงการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และการเขา้ร่วมประชุมกรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้รหิาร 

(2) กรรมการบริหารที่ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการชุด
ย่อยจะไดร้บัเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบรหิารเท่านัน้ 

(3) กรรมการบริหารที่ด  ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับ 
ค่าเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบรหิาร 

• รายละเอียดค่าตอบแทนที่มิใช่ตวัเงินและผลประโยชนต์อบแทนอ่ืน (ไม่รวมสวสัดิการที่
ใหแ้ก่พนกังานทั่วไป) 

ปี รายการ รายละเอียดสวัสดิการ 
2564 1.ก า ร ป ร ะ กั น

สขุภาพ 

สวัสดิการคุม้ครองสุขภาพเป็นกรมธรรมท์ี่คุม้ครองการ

รกัษาพยาบาลทัง้คนไขใ้น (IPD) และคนไขน้อก (OPD) 

ให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

โดยมีผลประโยชนร์วมสงูสดุไม่เกิน 100 ลา้นบาทต่อคน

ต่อปี โดยใหม้ีเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ระบุ

ไวใ้นกรมธรรม ์
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ปี รายการ รายละเอียดสวัสดิการ 
2.การประกันภัย
ค ว า ม รั บ ผิ ด
ของกรรมการ 

สวัส ดิการประกันภัยความรับผิ ดของกรรมการ 
(Directors and Officers Liability Insurance) เป็นการ
ประกนัภยัที่ใหค้วามคุม้ครองกรรมการ (Directors) และ
เจ้าหน้าที่ ร ะดับสู งห รื อ เ จ้าหน้าที่ ร ะดับบริหา ร 
(Executive Officers) ของบริษัทฯ ส าหรบัความสญูเสีย
หรือค่าเสียหายทางการเงิน อนัเนื่องมากจากการละเมิด
หรือการกระท าผิด (wrongful acts) ที่กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 
นอกจากนีก้ารประกันภัยดังกล่าว ยังใหค้วามคุม้ครอง
ตวับริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ไดร้บัอนุญาตหรือผูกพันที่
จะตอ้งชดใชใ้หก้บักรรมการ และ/หรือเจา้หนา้ที่ส  าหรบั
การกระท าผิดที่กรรมการ หรือเจา้หน้าที่นั้นตอ้งรบัผิด
ตามกฎหมาย  โดยมีวงเงินจ ากัดความรบัผิดสูงสุดไม่
เกิน 200 ลา้นบาทต่อการเรียกรอ้งแต่ละครัง้และตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย   ทั้งนี ้ให้มี เ งื่ อนไขและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ระบไุวใ้นกรมธรรม ์

2565 
(ปีที่

น าเสนอ) 

1.ก า ร ป ร ะ กั น
สขุภาพ 

สวัสดิการคุม้ครองสุขภาพเป็นกรมธรรมท์ี่คุม้ครองการ
รกัษาพยาบาลทัง้คนไขใ้น (IPD) และคนไขน้อก (OPD) 
ให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 
โดยมีผลประโยชนร์วมสงูสดุไม่เกิน 100 ลา้นบาทต่อคน
ต่อปี โดยใหม้ีเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ระบุ
ไวใ้นกรมธรรม ์

2.การประกันภัย
ค ว า ม รั บ ผิ ด
ของกรรมการ 

สวัส ดิการประกันภัยความรับผิ ดของกรรมการ 
(Directors and Officers Liability Insurance) เป็นการ
ประกนัภยัที่ใหค้วามคุม้ครองกรรมการ (Directors) และ
เจ้าหน้าที่ ร ะดับสู งห รื อ เ จ้าหน้าที่ ร ะดับบริหา ร 
(Executive Officers) ของบริษัทฯ ส าหรบัความสญูเสีย
หรือค่าเสียหายทางการเงิน อนัเนื่องมากจากการละเมิด
หรือการกระท าผิด (wrongful acts) ที่กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 
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ปี รายการ รายละเอียดสวัสดิการ 
นอกจากนีก้ารประกันภัยดังกล่าว ยังใหค้วามคุม้ครอง
ตวับริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ไดร้บัอนุญาตหรือผูกพันที่
จะตอ้งชดใชใ้หก้บักรรมการ และ/หรือเจา้หนา้ที่ส  าหรบั
การกระท าผิดที่กรรมการ หรือเจา้หน้าที่นั้นตอ้งรบัผิด
ตามกฎหมาย  โดยมีวงเงินจ ากัดความรบัผิดสูงสุดไม่
เกิน 200 ลา้นบาทต่อการเรียกรอ้งแต่ละครัง้และตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย   ทั้งนี ้ให้มี เ งื่ อนไขและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ระบไุวใ้นกรมธรรม ์

• เงินโบนสัคณะกรรมการ 

ก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนสักรรมการ ประจ าปี 2565 เป็นอตัราเงินโบนสัไม่เกินรอ้ย
ละ 2.5 ของก าไรสทุธิของบรษิัท และรวมทัง้คณะไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ ซึ่ง
ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผูจ้ดัสรร ทัง้นี ้กรรมการบรษิัทที่ด  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร
จะไม่ไดร้บัเงินโบนสัในสว่นนี ้โดยจะไดร้บัโบนสัในสว่นของผูบ้รหิารเท่านัน้ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้พิจารณา
อนมุติัก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง  ๆ โดยเทียบเคียงไดก้ับ
บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเ้คียงกัน รวมถึงไดเ้ทียบเคียง
กบัค่าตอบแทนและสวสัดิการของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 
2564 แลว้  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ไดน้ าเสนอต่อที่ประชมุ 
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มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ ดงันี ้

เห็นดว้ย คะแนนเสียง 2,975,183,712 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9995 
ไม่เห็นดว้ย คะแนนเสียง 4,001 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
งดออกเสียง คะแนนเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0004 
บตัรเสีย คะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที ่9 พิจารณาอนุม ัต ิการแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายณัฎธว์ฒัน ์ศิลปวิทยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอ
รายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชมุ  

นายณฎัธว์ฒัน ์ศิลปวิทยกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชมุว่า ตามขอ้บงัคบั
ของบริษัทขอ้ 44 ก าหนดให ้การพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีเป็นกิจการที่ที่ประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท า ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของบริษัทขอ้ 47 ที่ก าหนดให ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบแสดงฐานะการเงินและ
บญัชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการ
ประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู ้สอบบัญชี
ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะน าเสนอต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดเพื่อคัดเลือกผูส้อบบญัชีจาก
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี  2565 โดยพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการท างานที่ดี มี
คุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัทและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์อีกทัง้เป็นผูไ้ม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีสว่นไดเ้สียกบับรษิัท ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ดงันี ้
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ล าดับ ชื่อ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

ประวัติการสอบบัญชี 
ของบริษัท 

1. นางสาวรตันา จาละ 3734 ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษัท และ/
หรือ 

2. นางสาวสมใจ คณุปสตุ 4499 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี
บญัชี และ/หรือ 

3. นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง 5315 ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษัท และ/
หรือ 

4. นางสาวศรญัญา ผลดัศรี 6768 ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษัท 

(ขอ้มลูของผูท้ี่เสนอชื่อใหเ้ป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่ง
มาด้วย 4) 

พรอ้มทั้งเสนอขออนุมัติก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 
3,300,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เปรียบเทยีบค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชี 

ปี 2565  
(ปีทีเ่สนอ)  

(บาท) 

ปี 2564  
(บาท) 

อัตรา
ค่าตอบแทน 
ทีเ่พ่ิมขึน้/
ลดลง 
(บาท) 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี (Audit Fee) 3,300,000 3,300,000 - 
ค่าตอบแทนที่เก่ียวขอ้งกบั IPO - 600,000 (600,000) 
รวมทัง้สิน้ 3,300,000 3,900,000 (600,000) 

ทั้งนี ้ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่าย
ตามจรงิ 
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
แต่งตั้ง นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ  
คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4499 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5315 และ/หรือ นางสาวศรัญญา ผลัดศรี  ผู ้สอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขที่  6768 จากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 3,300,000 บาท ทัง้นี ้ค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริงตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ในการนี ้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลั่นกรอง
อย่างละเอียดเพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนค่าตอบแทน 
การสอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดับ
เดียวกนัแลว้ เห็นว่าค่าสอบบญัชีมีความเหมาะสม ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ที่ได ้บริษัทสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอ่ืนจากบริษัท ส านักงาน  
อีวาย จ ากดั ใหป้ฏิบติัหนา้ที่แทนได ้

นอกจากนี ้ผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสีย  
กบับรษิัท ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว และเป็นผูส้อบ
บัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด -
หลกัทรพัย ์และไม่มีผูส้อบบญัชีท่านใดปฏิบติัหนา้ที่ผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บริษัทเป็นระยะเวลา  
7 ปีบญัชีติดต่อกนั (นบัรวมกรณีที่ปฏิบติัหนา้ที่ผูส้อบบญัชีของบริษัทในปี 2565) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงขอให ้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง 1) นางสาวรตันา จาละ และ/หรือ 2) นางสาวสมใจ  
คณุปสตุ และ/หรือ 3) นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง และ/หรือ 4) นางสาวศรญัญา ผลดัศรี 
จากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี 
ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ไดช้ีแ้จงต่อ 
ที่ประชมุ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง 1) นางสาว
รตันา จาละ และ/หรือ 2) นางสาวสมใจ คณุปสตุ และ/หรือ 3) นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง 
และ/หรือ 4) นางสาวศรญัญา ผลดัศรี จากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชี
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และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย คะแนนเสียง 2,975,187,712 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย คะแนนเสียง 1 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง คะแนนเสียง 10,000 เสียง   
บตัรเสีย คะแนนเสียง 0 เสียง   

วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 

คุณอ านวย โอภาสเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านข้อความต่อที่ประชุมว่า ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทไตรมาส 1 และการเปิดสาขาในปี 2565 เป็นไปตามแผนหรือมีความ
คืบหนา้อย่างไร และสาขาที่เปิดใหม่ในช่วงปลายปี 2564 ถึงตน้ปี 2565 มีผลการตอบรบั
เป็นอย่างไร  

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสธุารทิพย ์พิสิฐบณัฑูรย ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่
ประชมุ 

นางสธุารทิพย ์พิสิฐบณัฑรูย ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุดงัต่อไปนี ้

1. ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 ประจ าปี 2565 บริษัทไดท้ าการปิดงบเรียบรอ้ยแล้ว 
และอยู่ระหว่างการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี  

2. แผนการเปิดสาขาใหม่ในปี 2565 มีทัง้สิน้ 108 สาขา และคาดว่าจะเปิดครบภายในเดือน
พฤษภาคมนี ้ ทั้งนี ้ สาขาที่ เปิดตั้งแต่ปลายปี 2564 ผลการด าเนินการยังเป็นไปตาม
เป้าหมายที่บริษัทก าหนดไว ้ซึ่งปกติเป้าหมายของสาขาที่เปิดใหม่นัน้จะไม่ถูกก าหนดไวสู้ง
เทียบเท่ากบัสาขาที่เปิดมาก่อน  

3. ผลการตอบรับในพืน้ที่ที่เปิดสาขาเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งได้ก าหนดไว้แตกต่างกัน 
ในแต่ละพืน้ที่   
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ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งค าถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ 
ซึ่งไม่มีผูใ้ดเสนอ  

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและกล่าว
ปิดการประชมุเมื่อเวลา 15:55 น. 

 

 

     
ศาสตราจารย ์ดร.สรุพล นิติไกรพจน ์

ประธานที่ประชมุ 
 
 

     
 นางสาวณฐันนัท ์กิตติผลสมบรูณ ์
         ผูบ้นัทึกการประชมุ 

 

 


