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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
ของ บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ที ่26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมช้ัน 3 ของบริษัท เลขที ่1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา 
 รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ไดม้อบหมายให้ นางสาว
เสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการท่ีประชุม ด าเนินการประชุมพร้อมท าการช้ีแจงรายละเอียดหลกัเกณฑ์ส าหรับ
การประชุมแก่ท่ีประชุมทราบ 
 

แจ้งองค์ประชุม 
 เลขานุการบริษทั ไดส้รุปจ านวนผูเ้ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (ท่ีประชุม) ของบริษทั ผลธญัญะ 
จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  กล่าวคือ มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 11 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้35,645,108 หุน้ และมี
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมแทน จ านวน 16 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้78,810,507 หุน้ โดยในจ านวนน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ จ านวน 7 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 3,511,351 หุ้น ดงันั้น เม่ือนับรวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน มีจ านวนรวม 27 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ได ้114,455,615 หุน้ คิด
เป็นร้อยละ 56.52123 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ จ านวน 202,500,232 หุ้น ถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุม
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39  

การลงทะเบียน จ านวนราย จ านวนหุน้ ร้อยละ 
  มาดว้ยตนเอง 11 35,645,108 17.60250 
  มอบฉนัทะ 16 78,810,507 38.91872 
  รวม 27 114,455,615 56.52123 

 

 ในระหวา่งเร่ิมการประชุมมีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมจ านวน 1 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้3 หุน้ ดงันั้นในการประชุม
คร้ังน้ี จึงมีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมจ านวน 28 ราย นบัจ านวนหุ้นรวม 114,455,618 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 56.52123 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 202,500,232 หุน้ มีรายละเอียดดงัน้ี:- 
 

เปิดการประชุม 
เลขานุการบริษัท กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 บริษทัฯ ขออภยัในความไม่

สะดวกในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ท่ีตอ้งผ่านกระบวนการคดักรองอยา่งเคร่งครัด และแจง้รายละเอียด
แผนผงัห้องประชุมและป้ายบ่งช้ีทางออกฉุกเฉินในกรณีหากมีเหตุฉุกเฉินและช่องทางเขา้ออกแก่ผูถื้อหุ้นรับทราบ โดยบริษทั
ค านึงถึงความปลอดภยัของพนกังาน ผูถื้อหุน้ และบุคคลท่ีเขา้มาติดต่อบริษทัเป็นส่ิงส าคญั  

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้และ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ขอแจง้ใหทุ้กท่านรับทราบวา่บริษทัฯ จะท าการ
บนัทึกภาพถ่าย และภาพเคล่ือนไหวของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นฯ เพ่ือใชใ้นการรายงานและการประชาสัมพนัธ์ ส่ือส่ิงพิมพ์
โดยภาพถ่ายและภาพเคล่ือนไหวของการประชุมน้ี อาจปรากฎภาพของท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี แต่จะไม่มีการระบุ
รายละเอียดตวับุคคลท่ีเขา้มาร่วมงานแต่อย่างใด ทั้งน้ี รวมถึงการบนัทึกช่ือ-นามสกุล ของผูถื้อหุ้นและ/หรือผูรั้บมอบ ท่ีมีการ
สอบถามค าถามเพื่อประกอบการอา้งอิงในรายงานการประชุมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการเท่านั้น 
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เลขานุการบริษัท ท าการช้ีแจงหลกัเกณฑแ์ละขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมและการลงมติ ตามแนวทางการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี (รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 (หน้า 18-20) และส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 (หน้า 36-38) พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมท่ีส่งแก่ผูถื้อหุน้) ดงัน้ี 

1. หน่ึงหุน้มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง  
2. พิจารณาเรียงล าดบัตามวาระในหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งแก่ผูถื้อหุ้น และก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะ

ให้ผูถื้อหุ้นซักถามรายละเอียดและตอบขอ้ซักถาม ท่ีประชุมจะรับเฉพาะค าถามท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น 
(แบบฟอร์มท่ีแจกให ้ณ จุดลงทะเบียน) และส่งค าถามล่วงหนา้ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งวาระนั้นๆ   
ในกรณีท่ีมีค าถามนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่ขออนุญาตน าไปตอบค าถามในวาระอ่ืนๆ ช่วงทา้ยการ
ประชุม  บริษทัขอสงวนสิทธิตอบเฉพาะค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระประชุมเท่านั้น หรือหากมีค าถามเพ่ิมเติมและ
ไม่สามารถตอบไดท้นั บริษทัจะขอตอบผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัภายหลงัการประชุม และบนัทึกไวใ้นรายงาน
ประชุม 

3. ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น 
4. กรณีผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้นั้น บริษทัไดท้ าการบนัทึกการ

ลงมติตามความประสงคข์องท่านแลว้ 
5. การลงมติในแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้

วาระท่ี 1 เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบไม่มีการลงคะแนน  
วาระท่ี 5 ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาประชุม  
วาระท่ี 7-วาระท่ี 10  ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ    
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
วาระท่ี 11 เร่ืองอ่ืนๆ(ถา้มี) ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี  

  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด เวน้แต่เร่ืองท่ี
กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

6. การรวบรวมผลคะแนน บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด
ผา่นระบบประมวลผล และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือแสดง
ความเห็นเป็นอยา่งอ่ืนใหถื้อวา่ท่ีประชุมอนุมติัเป็นเอกฉนัท ์  
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ยทุกใบเพ่ือ
เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน และขอใหผู้ถื้อหุน้ส่งบตัรลงคะแนนคืนใหเ้จา้หนา้ท่ีหลงัเสร็จส้ินการประชุม กรณีผูถื้อหุน้ท่ี
ประสงคจ์ะกลบัก่อนขอใหส่้งบตัรลงคะแนนคืนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีดว้ย  

7. กรณีบตัรเสีย ไดแ้ก่ บตัรลงคะแนนท่ีท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง หรือออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั หรือ
มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั หรือลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงท่ีมีอยู่ จะถือว่าเป็นบตัรเสีย ยกเวน้การ
ลงคะแนนเสียงในกรณีคสัโตเดียน   

 

เลขานุการบริษัท แนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีของบริษทั ท่ีเขา้ร่วมประชุม เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดและตอบ
ขอ้ซกัถามของท่ีประชุม ดงัน้ี  
 

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม   
 กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม จ านวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด) และประธานกรรมการชุด
ยอ่ยเขา้ร่วมประชุมทุกคน 
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1.  รศ.ดร.เอกจิตต ์   จึงเจริญ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2.  นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3.  นายสนัติ   เนียมนิล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
4.  ดร.พลัลภา   เรืองรอง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
5.  พลเอก ชยัวฒัน์   สทอ้นดี  กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
6.  นายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
7.  นายชวลิต  หวงัธ ารง กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
8.  นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง 
9.  นายธนัยา  หวงัธ ารง กรรมการ 

 

ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม  จ านวน  3 ท่าน 
1. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายพรศกัด์ิ ชุนหจินดา รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานสนบัสนุนองคก์ร 
  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3.  นายธนัยา หวงัธ ารง รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานการตลาดและขาย 

 

ผูส้อบบญัชีและตวัแทนผูส้อบบญัชี จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
1. นางสาวปณิตา  โชติแสงมณีกลุ ผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั  
2. นางสาวมธุริน  ดอกจ าปา ผูแ้ทนของผูส้อบบญัชี  

 

ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ 
เพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคบัของบริษทัฯ จึงขอเชิญ

ตวัแทนผูถื้อหุน้ 1 คน เป็นผูต้รวจสอบการนบัการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ไดแ้ก่  
1. นายวลัลภ จรัสฉิมพลีกลุ ตวัแทนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 

ผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) 
1. นายศุภชยั น าเกียรติสกลุ    ตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้   

 

ภายหลงัจากแจง้องค์ประชุมและมาตรการรักษาความปลอดภยั พร้อมกบัแนะน ากรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วม
ประชุมแลว้ เลขานุการฯ ได้เชิญประธานกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 

เลขานุการบริษัท เรียนเชิญท่านประธานกรรมการ เปิดการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
 

 ประธาน กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
และกล่าวเปิดการประชุม  

ประธาน ช้ีแจงแก่ท่ีประชุมทราบ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ียงัคงมีการระบาดอยา่งต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญั   
ผูถื้อหุ้นตามมาตรการต่างๆ ท่ีหน่วยงานราชการก าหนด จึงขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านปฏิบติัตามมาตรการและ
แนวทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซ่ึงรายละเอีดปรากฎในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ท่ีบริษทัฯ ได้
ส่งแก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ โดยมาตรการและกระบวนการขั้นตอนต่างๆ อาจท าให้การเขา้ร่วมประชุมล่าชา้และไม่ไดรั้บความ
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สะดวก ทั้งน้ี บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งด าเนินการประชุมใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาอนัสั้น กระชบั เพ่ือลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาด
ของโรคฯ รวมทั้งขอความร่วมมือใหทุ้กท่านกรุณาสวมหนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาท่ีอยูใ่นสถานท่ีประชุม ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดั
ใหมี้การเวน้ระยะห่างต่อท่ีนัง่ สามารถรองรับผูถื้อหุน้ไดไ้ม่เกิน 25 ท่ีนัง่ และจดัเตรียมท่ีนัง่ส ารองไปยงัหอ้งรับรองดา้นขา้งโดย
ท าการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม ทั้งน้ี ขออนุญาตงดการสอบถามผ่านไมโครโฟน และรับเฉพาะค าถามล่วงหนา้ส าหรับการ
ประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายหลงัเสร็จส้ินการประชุมบริษทัฯ จะสรุปประเด็นค าถาม-ค าตอบเป็นเอกสารแนบทา้ยรายงาน
การประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะเผยแพร่ผา่นระบบขอ้มูลตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั 
 ประธาน แจง้ท่ีประชุมทราบ  

1. บริษทัฯ ไดน้ าเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 ไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทั  (www.pdgth.com) ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 และแจง้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ตรวจทานความถูกตอ้งครบถว้นหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมฯ จนถึงวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 และ
เม่ือครบก าหนดปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดคดัคา้น หรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมฯ บริษทัฯ จึงถือวา่รายงานการ
ประชุมผูถื้อหุน้ไดรั้บการรับรองรายงานโดยผูถื้อหุน้แลว้ 

2. เพ่ือเป็นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อส่วนนอ้ย เสนอ
รายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ และเสนอวาระประชุมล่วงหนา้ส าหรับการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่สิทธิ
และหลกัเกณฑก์ารเสนอวาระล่วงหนา้และเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ ผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และบนเว็บไซต์ของบริษทัฯ ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการ 
 ทั้งน้ี ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 23 เมษายน 2564 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษทั รากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นส่งค าถาม
ล่วงหนา้มายงับริษทั  

 

 ประธาน จึงไดด้ าเนินการประชุมตามตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็น
ล าดบัดงัน้ี 
 
วาระที ่ 1   เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
 ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และภารกิจท่ีส าคญัในดา้นต่างๆ ในรอบปี 
2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นทราบ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 2563 (รูปแบบ QR Code) พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นท่ีได้จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถขอรับรายงานประจ าปีแบบเป็นรูปเล่มไดท่ี้หน้าห้อง
ประชุม เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง  

ประธาน มอบหมายใหคุ้ณบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ ในฐานะประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษทัส าหรับปี 2563 แก่ผูถื้อหุน้ไดท้ราบ 

 

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมในวนัน้ี และแจง้ให้ท่ี
ประชุมรับทราบถึงภาพรวมธุรกิจปี 2563 สรุปไดด้งัน้ี  
 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 

ปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 1,055.51 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขาย 1,019.23 
ลา้นบาท รายไดจ้ากการให้บริการ 36.28  ลา้นบาท รายไดร้วมเพ่ิมข้ึน 143.66 ลา้นบาท หรือ 15.76% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ท่ีมี
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 911.85 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนหลกัจากการจดัจ าหน่ายสินคา้ดา้นความ
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ปลอดภยั อาชีวอนามยั อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ไดแ้ก่ 
ถุงมือยางและถุงมือไนไตร ชุดป้องกนัเช้ือโรค หนา้กากอนามยั ซ่ึงยงัมีความจ าเป็นตอ้งใชสิ้นคา้ดงักล่าวต่อเน่ือง  

รายได้แบ่งตามกลุ่มสินค้าและบริการ แบ่งเป็น  

รายไดแ้บ่งตามกลุ่มสินคา้ ส าหรับปี 2563 ประกอบดว้ย กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน หรือ SAFETY จ านวน 800.40 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 75.83% กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการ
ควบคุมสภาพแวดลอ้มหรือ CE จ านวน 214.93 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 20.36% และกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบ าบดัน ้ า
เพื่ออุปโภค บริโภค หรือ WATER จ านวน 40.18 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 3.81% 

รายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้ SAFETY เพ่ิมข้ึน 80.99 ลา้นบาท หรือ 11.26% เม่ือเทียบกบัปีก่อน มาจากการขาย
สินคา้เพ่ือสร้างความปลอดภยัในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ไดแ้ก่ ถุงมือยางและถุงมือไนไตร ชุด
ป้องกนัสารเคมีและเช้ือโรค หนา้กากอนามยั เป็นตน้ ซ่ึงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ยงัมี
ความตอ้งการใชสิ้นคา้ดงักล่าวต่อเน่ืองตลอดปี 2563 โดยรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนหลกัมาจากกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจ าหน่าย ลูกคา้หน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ ลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ใหม่รายบุคคลมี
สัดส่วนเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 กลุ่มลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบ 
อยา่งเช่น อุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีค  าสั่งซ้ือท่ีลดลงตามการผลิต ดา้นรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ CE เพ่ิมข้ึน 
46.97 ลา้นบาท หรือ 27.97% มาจากลูกคา้หลกัในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีการปรับตวัขยายการผลิตเพ่ิมข้ึน ประกอบ
กบั ราคาสินคา้มีการปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึนตามราคาตลาด ท าให้รายไดใ้นกลุ่ม CE เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน ดา้นรายไดจ้ากกลุ่ม
สินคา้และบริการดา้นระบบบ าบดัน ้ าเพ่ิมข้ึน 15.70 ลา้นบาท หรือ 64.13% โดยเพ่ิมข้ึนหลกัจากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ
ติดตั้งระบบบ าบดัน ้ าในกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม  

ความสามารถในการท าก าไร 

ปี 2563 บริษทัมีก าไรขั้นตน้ 274.14 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 38.14 ลา้นบาท หรือ 16.16% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก าไรขั้นตน้ 
236 ลา้นบาท โดยก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนตามรายไดจ้ากการขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

ดา้นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจ านวน 190.05 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย 88.02 ลา้นบาท และ
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 102.02 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลง เม่ือเทียบกบัปีก่อน ค่าใชจ่้ายท่ีลดลงหลกัมาจาก
ค่าใชจ่้ายกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆท่ีงดการจดักิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์โควิด และค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ี
ลดลงจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายในปีก่อน อยา่งไรก็ตาม มีค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายท่ีผนัแปรตามรายไดจ้ากการขาย
และการให้บริการ เช่น คอมมิชชัน่พนกังานขาย เป็นตน้ ดา้นตน้ทุนทางการเงินมีจ านวน 2.41 ลา้นบาท ลดลง 2.76 ลา้นบาท 
หรือ 53.42% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีตน้ทุนทางการเงิน 5.17 ลา้นบาท เน่ืองจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลง 

ส าหรับปี 2563 บริษทัมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 73.86 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 32.44 ลา้นบาท หรือ 
78.32% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 41.42 ลา้นบาท  

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร แสดงดงันี ้

- ปี 2563 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ 25.97% ใกลเ้คียงกนัม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ 25.88% 

- มีอตัราก าไรสุทธิท่ี 6.94% เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีอตัราก าไรสุทธิ 4.45% 

- อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ หรือ ROE เท่ากบั 23.42% และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยห์รือ ROA เท่ากบั 15.95% เพื่ม
ข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมี ROE เท่ากบั 14.37% และ ROA เท่ากบั 9.63% 
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ฐานะการเงนิและสภาพคล่อง 

 สินทรัพยร์วม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 606 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 38.85 ลา้น
บาท หรือ 6.85% โดยสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนหลกัมาจากลูกหน้ีการคา้-สุทธิเพ่ิมข้ึน 25.71 ลา้นบาทตามรายไดจ้ากการขายท่ีเพ่ิมข้ึน 
ดา้นลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้เพ่ิมข้ึน 7.02 ลา้นบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 6.63 
ลา้นบาท 

หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 278.85 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 12.69 ลา้น
บาท หรือ 4.77% โดยมีหน้ีสินหมุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึนหลกัมาจากเจา้หน้ีการคา้และเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 25.33 ลา้นบาท 
ในขณะท่ีเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง 7.43 ลา้นบาท ดา้นหน้ีสินไม่หมุนเวยีนลดลงหลกัจากเงินกูย้มืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 7.14 ลา้นบาท  

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 328.45 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากก าไรสุทธิส าหรับงวดจ านวน 73.86 
ลา้นบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลผูถื้อหุน้จ านวน 50.63 ลา้นบาท 

โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องปี 2563 เท่ากบั 1.85 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.85 เท่า  

ตารางสรุปผลการด าเนินงานทางการเงนิ  

  

การด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกจิการ  

 บริษทัยงัคงมุ่งมัน่ในการพฒันายกระดบัการก ากบัดูแลกิจการ น าหลกัปฏิบติัตามแนวทาง CG Code ของส านักงาน 
ก.ล.ต. มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั ติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบาย 

โดยในปี 2563 บริษทัยงัคงไดรั้บผลการประเมินดา้นการก ากบัดูแลกิจการ ดีเลิศ หรือสัญลกัษณ์ 5 ดาว ต่อเน่ืองเป็นปี 
ท่ี 6 และไดรั้บผลการประเมินการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเตม็ 100 คะแนน  

การด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต  

การด าเนินการเพ่ือสนบัสนุนมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ในปี 2563 โดยสรุป ไดแ้ก่ 

- การทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ประจ าปี 

- การประเมิน ทบทวนความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ และก าหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียง  

- การส่ือสารเก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เช่น  
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การส่ือสารภายใน ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนให้รับทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
ผา่นช่องทางการส่ือสารภายในองคก์รทางอิเลก็ทรอนิกส์ และจดัท าวารสาร Risk News รายไตรมาส  

การส่ือสารนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และหนงัสือแจง้แก่ลูกคา้ คู่คา้ เร่ือง งดรับและใหข้องขวญั 
ของก านลัในรูปแบบใดๆ และไดเ้ผยแพร่ผา่นช่องทางเวบ็ไซตบ์ริษทั รวมถึง การขอความร่วมมือจากคู่คา้เพ่ือป้องกนั
และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่โดยการลงนามในเอกสารขอ้ตกลงจริยธรรม 

ผลการด าเนินงานด้านความยัง่ยืน  

ปี 2563  บริษทัไดรั้บเลือกเป็นหน่ึงในหุน้ย ัง่ยนื หรือ THSI ประจ าปี 2563 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ในกลุ่มบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์mai  

สามารถดูรายละเอียดการด าเนินงานดา้นความยัง่ยืนของบริษทัเพ่ิมเติมไดท่ี้ รายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2563 โดย
บริษทัไดเ้ผยแพร่ท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทั  
 

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  
 

 ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมและไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม       
ในวาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบไม่มีการลงมติ  
 
  มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี  2563 
 
วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 ประธาน กล่าวต่อท่ีประชุมวา่ งบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไดผ้า่น
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือ นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล แห่ง บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท 
จ ากดั โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นวา่งบการเงินของบริษทัฯ แสดงฐานะการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบวา่งบ
การเงินของบริษทัมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น ตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  จึงเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยสรุปสาะส าคญัของงบ
การเงินส าหรับปี 2563 ตามท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 2563 (หนา้ 105-157) รวมถึงค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ส าหรับปี 2563 (หนา้ 28-31) ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ และรายงานสรุปภาพรวมตามท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารแถลงต่อท่ี
ประชุมในวาระท่ี 1  
 

 ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงท่ี
ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม  
ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563 ตามท่ีเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 114,455,615 100.00000 
  ไม่เห็นดว้ย 0 0.00000 
  งดออกเสียง 0 0.00000 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (27 ราย) 114,455,615 100.00000 

 
วาระที ่3    พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2563  
 ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 64.03 ลา้นบาท ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานหุน้ละ 0.32 บาท เพ่ือปฏิบติัตาม พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดัฯ 
ตามมาตรา 115 มาตรา 116 และขอ้บงัคบับริษทั และนโยบายการจ่ายเงินปันผลแลว้ บริษทัฯไม่มียอดขาดทุนสะสม มีสภาพ
คล่องทางการเงินอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 ดงัน้ี 

1. เงินปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล จากก าไรสุทธิ งวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็น
จ านวนเงิน 30.37 ลา้นบาท จ่ายเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2563   

2. เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงัของปี 2563  
2.1 อนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิในปี 2563 เป็นจ านวน 

3.20 ลา้นบาท 
2.2 อนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.29 บาท เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 58.73 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อย

ละ 91.71 ของก าไรสุทธิ และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ทั้งน้ี 
บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท ดงันั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้
ละ 0.14 บาท หรือเป็นจ านวนเงิน 28.35 ลา้นบาท 
เงินปันผลดงักล่าวจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอตัราร้อยละ 20 และผูถื้อหุ้นสามญัประเภท
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอตัรา 20/80 ของเงินปันผลท่ีจ่ายตามมาตรา 47ทวิแห่ง
ประมวลรัษฎากร 

2.3 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายใน
วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 

 

 ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงท่ี
ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม  
ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท และมีมติอนุมติัจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย จ านวน 3.20 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 ในอตัรารวมหุน้ละ 0.29 บาท เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 58.75 ลา้นบาท โดยจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือของปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท เป็นจ านวนเงิน 28.35 ลา้นบาท ก าหนด
จ่ายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
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มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 114,455,615 100.00000 
  ไม่เห็นดว้ย 0 0.00000 
  งดออกเสียง 0 0.00000 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (27 ราย) 114,455,615 100.00000 

 
วาระที ่4   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
 ประธาน  แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในการพิจารณาวาระแต่งตั้งกรรมการ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างอิสระ จึงขอมอบหมายให้นายนพดล  ธีระบุตรวงศ์กุล ท าหน้าท่ี
ประธานท่ีประชุมในการพิจารณาวาระน้ี เน่ืองจาก รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ในฐานะประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บการเสนอแต่งตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
ดงันั้น กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ง 3 คน คือ รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ดร.พลัลภา เรืองรอง และนายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ จึง
ไม่ไดอ้ยูใ่นหอ้งประชุม (เดินออกจากห้องประชุม) 
 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กลุ ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม แถลงวา่ตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบริษทั 
ขอ้ 20 ท่ีก าหนดให้กรรมการบริษทัออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด ส าหรับในปี 2564 มี
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระจ านวน 3 คน ดงัน้ี 
 1. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
  2. ดร.พลัลภา เรืองรอง  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
  3.  นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์  ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
 

 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทั ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑก์ารเสนอช่ือบุคคลดงักล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ  ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลมายงับริษทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณา
กลัน่กรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมดัระวงัถึงความเหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในคร้ังน้ี มี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั โครงสร้างองค์ประกอบ บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั ภายใตน้โยบาย หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ
บริษทั (รายงานประจ าปี 2563 หมวดโครงการจดัการ) มีความเห็นวา่กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 
คน ไดแ้ก่ 1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ (กรรมการอิสระ)  2. ดร.พลัลภา เรืองรอง (กรรมการอิสระ) และ 3. นายบุญชยั สุวรรณ
วฒิุวฒัน์ (กรรมการ) สมควรท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัสอดคลอ้ง และ
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม พรบ.บริษทัมหาชน พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีแกไ้ข) พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมท่ี
มีแกไ้ข) กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้บงัคบั
บริษทั อีกทั้ง เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีหลากหลายเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ ส าหรับกรรมการ
อิสระท่ีด ารงต าแหน่งเกินกวา่ 9 ปี ไดแ้ก่ รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ รวมจ านวน 17 ปี และ ดร.พลัลภา เรืองรอง รวมจ านวน 7 ปี 
ภายหลงัจากไดรั้บการแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีคุณธรรม มี
ความเช่ียวชาญเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั ความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียน สามารถให้ความเห็นได้



         
 

                                                                               หนา้ 10 ของ 18 หนา้                                                    
 

อยา่งเป็นอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง อีกทั้งไดน้ าความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และซ่ือสตัย ์ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ  

 

คณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง) ได้กลัน่กรองและพิจารณาดว้ยความรอบคอบ 
ระมดัระวงัถึงความเหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 คน ไดแ้ก่ รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ดร.พลัลภา 
เรืองรอง และ นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์  มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั บทบาทหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญัตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน ขา้งตน้ และเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 คนดงัท่ีกล่าวมา เป็น
กรรมการบริษทัต่อไป อีกวาระหน่ึง โดยรายละเอียดประวติัไดน้ าเสนอยูใ่นเอกสารประกอบการประชุมท่ีจดัส่งให้แก่ผูถื้อหุน้
แลว้ 
      เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั การลงคะแนนเสียงน้ีจะให้ผูถื้อหุ้นออกเสียง
ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านลงคะแนนและส่งบตัรแก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ เฉพาะกรณี
ทีไ่ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น และหลงัจากท่ีประชุมไดล้งคะแนนครบทั้ง 3 คนแลว้ จะประกาศผลคะแนนพร้อมกนั และ
เพื่อเป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดีของการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียง
จากผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะทุกรายท่ีเขา้มาประชุมและลงคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” ในวาระน้ี และส่งมอบบตัรลงคะแนนให้แก่
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ หลงัจากเสร็จส้ินการประชุมดว้ย พร้อมทั้ง  เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็น
ก่อนท่ีจะลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือใหเ้สนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี  
 

 ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพ่ิม 1 ราย จ านวน 3 หุน้ ดงันั้น จึงมีจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งส้ิน จ านวน 28 ราย รวมจ านวนหุน้ 114,455,618 หุน้ 
 

 ประธาน เสนอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลและเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบ โดยตอ้งใช้
มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส าหรับกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ไม่ใชสิ้ทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี  
  ภายหลงัจากไดรั้บบตัรลงคะแนนและตรวจสอบแลว้ปรากฎรายละเอียดของการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 
มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ไดแ้ก่ 1. รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ 2. ดร.พลัลภา เรืองรอง และ 3. นายบุญชยั 
สุวรรณวฒิุวฒัน์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

 4.1 รศ.ดร. เอกจติต์ จงึเจริญ  (กรรมการอสิระ) 
มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

  เห็นดว้ย 114,425,498 99.97368 
  ไม่เห็นดว้ย 120 0.00010 
  งดออกเสียง 30,000 0.02621 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (28 ราย) 114,455,618 100.00000 

 หมายเหตุ:  เป็นกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ งดออกเสียงจ านวน 30,000 หุน้ 
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4.2 ดร.พลัลภา เรืองรอง (กรรมการอสิระ)  
มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

  เห็นดว้ย 114,455,618 100.00000 
  ไม่เห็นดว้ย 0 0.00000 
  งดออกเสียง 0 0.00000 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (28 ราย) 114,455,618 100.00000 

 หมายเหตุ: เป็นกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ จ านวน 0 หุน้ 
 

4.3 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ (กรรมการ)  
มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

  เห็นดว้ย 114,455,618 100.00000 
  ไม่เห็นดว้ย 0 0.00000 
  งดออกเสียง 0 0.00000 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (28 ราย) 114,455,618 100.00000 

 หมายเหตุ: เป็นกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ งดออกเสียงจ านวน 0 หุน้ 
 ภายหลงัจากเสร็จส้ินการการลงคะแนนเสียงแลว้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 3 คนกลบัเขา้หอ้งประชุม
อีกคร้ังหน่ึง 
 
วาระที ่5 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
 ประธานฯ รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ 
คณะกรรมการบริษทัโดยผา่นการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ค านึงถึงความเหมาะสม
ท่ีสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประเมินการปฏิบติังานของกรรมการ ผลประกอบการบริษทั
โดยพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอ่ืนท่ีมีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียง ค่าตอบแทนท่ีจูงใจแก่กรรมการ ตาม
หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนก าหนดค่าตอบแทนกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใส ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และ
เสนอต่อผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติั โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบติัท่ีดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) น ามาปรับใหส้อดคลอ้งกบับริษทัฯ ตามเหตุผลขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ดงัน้ี 

รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนประจ า (รายเดือน) /1 ค่าเบ้ียประชุม (ต่อคร้ัง) /2 
ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษทั 25,000 12,000 22,500 15,000 
2. คณะกรรมการตรจสอบ 20,000 - 18,000 12,000 
3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 15,000 - 18,000 12,000 
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 - 18,000 12,000 
5. สิทธิประโยชน์อ่ืนใด - - - - 
6. โบนสักรรมการ จากผลการด าเนินงานปี 2564 /3 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ 
7. โบนสักรรมการ จากผลการด าเนินงานปี 2563 /4 จ านวนเงิน 1.265 ลา้นบาท (2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ปี 2563) 
8. ค่าตอบแทนรวมทั้งปี 2564 ค่าตอบแทนประจ าและค่าเบ้ียประชุมรวมไม่เกิน 4 ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมโบนสั

กรรมการ) และโบนสักรรมการอตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ 
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หมายเหตุ:  1/ ค่าตอบแทนประจ า (รายเดือน) เฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งมากกวา่ 1 ต  าแหน่ง 
    ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนในต าแหน่งท่ีไดรั้บค่าตอบแทนสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียว 
 /2 ค่าเบ้ียประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม (ต่อคร้ัง/ต่อคน) 
                  /3 โบนสักรรมการปี 2564: จดัสรรตามหลกัเกณฑเ์ดิม คือ ประธาน 1.5 ส่วน กรรมการ 1 ส่วน (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
    และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) ตามสัดส่วนอายกุารด ารงต าแหน่งกรรมการ ยกเวน้กรรมการท่ีมีอายกุารด ารงต าแหน่ง  
    นอ้ยกวา่ 2 เดือน 
                  /4 โบนสักรรมการปี 2563: จ านวน 1.265 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2564 
 

 ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงท่ี
ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  
 
มตทิีป่ระชุม  
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 4 ลา้นบาท และโบนสักรรมการอตัรา 2.5% 
จากเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้น และโบนสัแก่กรรมการส าหรับปี 2563 จ านวน 1.265 ลา้นบาท ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 114,134,865 99.71976 
  ไม่เห็นดว้ย 12,500 0.01092 
  งดออกเสียง 308,253 0.26932 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (28 ราย) 114,455,618 100.00000 

 หมายเหต:ุ  กรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้จ านวน 308,250 หุน้ งดออกเสียงในวาระน้ี 
 
วาระที ่6    พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
 ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี 
 คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีจาก
ประสบการณ์ ผลการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และผลงานในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดีมาตลอด เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีราย
เดิม คือ บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดย
ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ี  

1. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 
3. นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ 
4. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9575 

 แห่งบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูท้  าการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
ส าหรับปี 2564 (นบัเป็นปีท่ี 10) 
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 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบ
บญัชีท่านอ่ืนภายในส านกังานเดียวกนั ท าหนา้ท่ีสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั แทนผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 ทั้งน้ี ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั (รวมบริษทัย่อย) เป็นจ านวนเงิน 1,630,000 บาท เพ่ิมข้ึน 65,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 4.15 เม่ือเทียบกับปีก่อน อันเน่ืองจากสัดส่วนการเติบโตของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน และไม่มีค่าบริการอ่ืน
นอกเหนือจากการสอบบัญชี แมว้่าผูส้อบบัญชีของบริษทัย่อยในต่างประเทศไม่ได้สังกัดส านักงานสอบบญัชีเดียวกัน แต่
คณะกรรมการจะดูแลใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 
                     
 ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงท่ี
ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือนายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชี
ทะเบียนเลขท่ี 3500  หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือนางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ผูส้อบ
บญัชีทะเบียนเลขท่ี 9575 แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบัญชีเป็นจ านวน 1,630,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 114,435,315 99.98226 
  ไม่เห็นดว้ย 20,300 0.01774 
  งดออกเสียง 3 0.00000 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (28 ราย) 114,455,618 100.00000 

 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 210,500,232.00 บาท เป็น 202,500,232.00 บาท โดยการตดัหุ้น
จดทะเบียนที่ยังไม่ได้น าออกจ าหน่าย จ านวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามโครงการออกและจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย คร้ังที่ 1 (ESOP-
Warrant)  
 ประธาน เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 8,000,000.00 
บาท อนัเน่ืองจากการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับโครงการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่
กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 1 (ESOP-Warrant) โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 
8,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนเดิม 210,500,232.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
202,500,232.00 บาท 
 

 ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
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  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงท่ี
ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 8,000,000.00 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย
จ านวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 210,500,232.00 บาท เป็น 202,500,232.00 บาท
ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 114,455,615 100.00000 
  ไม่เห็นดว้ย 0 0.00000 
  งดออกเสียง 3 0.00000 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (28 ราย) 114,455,618 100.00000 

 
วาระที ่8  พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 

 ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่สืบเน่ืองจากวาระท่ี 7 มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยการตดัหุน้จด
ทะเบียนท่ียงัไม่ไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 8,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ตามโครงการ ESOP-Warrant คร้ังท่ี 1 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 210,500,232.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 202,500,232.00 บาท จึงเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
เป็นดงัน้ี 
ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 202,500,232.00 บาท   (สองร้อยสองลา้นหา้แสนสองร้อยสามสิบสองบาท) 
 แบ่งออกเป็น 202,500,232.00 หุน้    (สองร้อยสองลา้นหา้แสนสองร้อยสามสิบสองหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ     1.00     บาท   (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั 202,500,232.00     หุน้    (สองร้อยสองลา้นหา้แสนสองร้อยสามสิบสองหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ   ไม่มี     หุน้    (    -ไม่มี-       ) 
 
 ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือตวัแทนผูรั้บมอบอ านาจของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบหมายด าเนินการจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ให้มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือ
ด าเนินการใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนทุกประการ 
 

 ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงท่ี
ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั    
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 114,455,615 100.00000 
  ไม่เห็นดว้ย 0 0.00000 
  งดออกเสียง 3 0.00000 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (28 ราย) 114,455,618 100.00000 

 
วาระที ่9  พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท 
 ประธาน เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัจากเดิม 52 ขอ้ เป็น 
56 ขอ้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั และใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั
ฯ มีจ านวน 56 ขอ้ (แบบ บมจ.002) มีดงัน้ี 
 ขอ้ 11. ประกอบกิจการคา้ ทั้งคา้ปลีกและคา้ส่ง เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์เก่ียวกบัความปลอดภยัทุกชนิด 
 ขอ้ 53. ประกอบกิจการคา้ เวชส าอาง อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยทีางการแพทย ์อุปกรณ์
เคร่ืองมือ และเคร่ืองใชเ้คร่ืองมือเสริมความงาม รวมถึงประกอบกิจการให้ค  าปรึกษา ให้บริการดา้นสุขภาพและความงาม และ
จ าหน่ายผลิตภณัฑด์า้นสุขภาพและความงาม 
 ขอ้ 54. บริษทัมีสิทธิออกหุน้ และ/หรือ หลกัทรัพยใ์นราคาสูงหรือต ่ากวา่มูลค่าหุน้ท่ีก าหนดไวไ้ดภ้ายใตบ้งัคบักฎหมาย 
 ขอ้ 55. บริษทัมีสิทธิออกและเสนอขายหลกัทรัพยทุ์กชนิดทุกประเภทของบริษทัต่อผูถื้อหุน้ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ 
บุคคลใดๆ ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศท่ีออกตามกฎหมายดงักล่าวตลอดจนกฎหมายหรือ
กฎระเบียบอ่ืนใดท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นขณะนั้น 
 ขอ้ 56. ประกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจตามวตัถุประสงคทุ์กชนิดทุกประเภท 
 

 ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนทุก
ประการ 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงท่ี
ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ มีจ านวน 56 ขอ้ (แบบ บมจ.002) ทั้งน้ี 
ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนทุกประการ ดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
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มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 114,455,615 100.00000 
  ไม่เห็นดว้ย 0 0.00000 
  งดออกเสียง 3 0.00000 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (28 ราย) 114,455,618 100.00000 

 
วาระที ่10  พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัของบริษัทเร่ืองการจดัประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
 ประธานฯ เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
ประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัและเป็นตามพระราชก าหนด เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 
2563 และให้ปฏิบติัตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ของการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2557 รวมถึงท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม มีดงัน้ี 
หมวดที ่1 บททัว่ไป 

ขอ้ 3. ขอ้ความหรือการปฏิบติัอ่ืนใดท่ีมิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ให้ถือและบงัคบัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน
จ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยทุ์กประการ 
ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยมีการตกลงเขา้ท ารายการท่ีมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัหรือ
เป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัจะด าเนินการขออนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าว โดยมีการ
เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอรวมถึงการปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (รวมการแกไ้ขเพ่ิมเติม และ
กฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้ก าหนดท่ีไดต้ราหรือออกมาในภายหลงั) 
หมวดที ่4   คณะกรรมการ 

ขอ้ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้กรรมการซ่ึงมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนเวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
การประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั อาจจะจดัใหมี้การประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และให้
มีผลบงัคบัเป็นไปตามกฎหมาย   
 ขอ้ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมหรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีท่ีจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน และก าหนดวนันดัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้
 ขอ้ 29. กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
หมวดที ่5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู ้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์นั้น ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอ
ต่อท่ีประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 
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และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั ในหนังสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่
สาม (3) วนั 
ทั้งน้ี หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพ่ือจดัให้มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษทัสามารถจดัส่ง
หนงัสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได ้ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุม
โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผูถื้อหุ้นภายในก าหนดเวลานดัประชุมขา้งตน้ และจะตอ้งจดัส่งและลงโฆษณาทางหนงัสือพิมพ์
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดขา้งตน้ ทั้งน้ีประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายตอ้งจดัเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเก็บในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ 
การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือสถานท่ีอ่ืนใด 
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร หรือจะก าหนดใหจ้ดัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้

ขอ้38. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภาวะเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได ้ 
การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด โดย
ให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ืงประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะจะเขา้ประชุม 
และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
(2) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
(3) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตอ้งมี
จ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบ
เป็นองคป์ระชุม 
          โดยบริษทัจะตอ้งกระท าผา่นระบบควบคุมการประชุมท่ีมีกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศโดยให้
มีการบนัทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งขอ้มูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากการบนัทึกดงักล่าว และระบบควบคุมการประชุมตอ้งมีองค์ประกอบพ้ืนฐานเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม 
            ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากการประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประ
ชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 
หมวดที ่6 บทเพิม่เตมิ 
 ขอ้ 57. น าไปรวมกบัขอ้ 3. 
 

 ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนทุก
ประการ  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
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  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงท่ี
ตอ้งใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นทั้งหมดซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีเสนอ โดยให้
บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มติ จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1หุน้=1เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นดว้ย 114,455,615 100.00000 
  ไม่เห็นดว้ย 0 0.00000 
  งดออกเสียง 3 0.00000 
  บตัรเสีย 0 - 
  รวม (28 ราย) 114,455,618 100.00000 

 
วาระที ่ 11   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
 ประธานฯ แจง้ท่ีประชุมวา่ วาระน้ีก าหนดไวเ้พ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามขอ้สงสัย หรือ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทั
ไดช้ี้แจง้ขอ้ซกัถามหรือขอ้สงสัยต่างๆ ของผูถื้อหุน้ ตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านช่องทางท่ีก าหนด แต่ปรากฎวา่ไม่มีค าถามล่วงหนา้จากผูถื้อหุน้  พร้อมทั้ง เปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้สอบถามพ่ิมเติม หากไม่มีค าถามใดๆ ประธานฯ ขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุม 
 

 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ จะจดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 แลว้เสร็จภายใน 14 
วนันบัแต่วนัประชุมน้ี เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.pdgth.com หากผูถื้อหุ้นมีขอ้เสนอแนะหรือเสนอแกไ้ขรายงาน
การประชุม โปรดแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทัทราบท่ี cs@pdgth.com ภายใน 30 วนั หลงัจากการเผยแพร่รายงานการประชุมน้ี และ
หากบริษทัไม่ไดรั้บขอ้เสนอใหแ้กไ้ขรายงานประชุมดงักล่าว จะถือวา่ผูถื้อหุน้ไดรั้บรองรายงานประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 
 

ปิดการประชุมเวลา 15.30น. 
 
     
       
     ลงช่ือ.........................................................ประธานท่ีประชุม 
                                  ( รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ ) 
                           ประธานกรรมการ 
      
        

     ลงช่ือ.........................................................ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
      ( นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ) 
             เลขานุการบริษทั 
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