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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2565 (คร้ังที ่29/2565) 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

สถานทีป่ระชุม 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 (ครั้งท่ี 29/2565) ของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ภายใต้พระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งมีการจดัประชมุ ณ หอ้งประชุมของบริษัทฯ อาคารมาลีนนท ์

ทาวเวอร ์ชัน้ 15 เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

วันและเวลาทีป่ระชุม 

การประชมุจดัขึน้ เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2565 เริ่มประชมุเวลา 14.00 น. 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายประเสรฐิ ภทัรดิลก กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และ 

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ  

4. นายสมศกัดิ์ พยบัเดชาชยั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

5. หม่อมหลวงนลินี หสัดนิทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

6. นายฟิลิป โอลิเวอร ์ เพียซ กรรมการอิสระ กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการกาํกบัดแูลกจิการและ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

7. นางสาวแคทลีน มาลีนนท ์ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

9. นายกจิชาญพิชญ ์ สกุงัวานวิทย ์ กรรมการ และกรรมการบรหิารความเส่ียง

10. นางองัคณีย ์ ฤกษศ์ิรสิขุ กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายการเงิน และเลขานกุารบรษิัท 

กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุมเน่ืองจากติดภารกิจ 

- ไม่ม ี-

มีกรรมการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 จาํนวน 9 ท่าน จากจาํนวนกรรมการบริษัทฯ ทัง้หมด 9 ท่าน คิด

เป็นอตัรารอ้ยละ 100 ของกรรมการบรษิัทฯ ทัง้คณะ  

เอกสารแนบ 1
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ผู้สอบบัญชทีีเ่ข้าร่วมประชุมจากบริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั  

1. นางสาวตวงพร ศรีประเทศ 

2. นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้ 

ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุมจากบริษัท แชนดเ์ล่อร ์เอ็มเอชเอ็ม จาํกัด 

1. นายวงศกฤต กระจ่างสนธ์ิ  

2. นางสาวทณัฑิกา หตุามยั  

เร่ิมการประชุม 

นายกาญจนะ สจุโต ทาํหนา้ท่ีเป็นผูด้าํเนินการประชมุ (“ผู้ดาํเนินการประชุม”) ผูด้าํเนินการประชมุกล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้

ท่ีเขา้รว่มประชมุ และแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า การประชมุครัง้นี ้เป็นการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือความปลอดภยั

ของท่านผูถื้อหุน้ และผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน เมื่อเริ่มเปิดการประชมุผูถื้อหุน้ มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและโดย

การมอบฉนัทะจาํนวนทัง้สิน้ 33 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ได ้291,888,924 หุน้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 37.1709 ของจาํนวนหุน้

ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด ซึ่งมีจาํนวนหุน้รวม 785,261,701 หุน้ ซึ่งถือว่ามีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 

ราย และไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจาํนวนหุน้รวม 785,261,701 หุน้ 

ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ระหว่างการประชมุมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มการประชมุดว้ยตนเองอีกจาํนวน 1 

ราย รวมการประชมุครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทัง้สิน้ 34 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้

ไดท้ัง้สิน้ 307,488,924 หุน้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 39.1575 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

ทัง้นี ้เพ่ือใหก้ารลงคะแนนเสียงทกุวาระของบรษิัทฯ เป็นไปดว้ยความโปรง่ใส ถกูตอ้ง บรษิัทฯ ไดว้่าจา้งให ้บรษิัท ควิดแลบ 

จาํกัด ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการระบบควบคุมการประชุม ทาํหนา้ท่ีในการจัดประชุม และการรวบรวมคะแนนและประมวลผล

คะแนนเสียงสาํหรบัการประชุมในครัง้นี ้โดยนางสาวทณัฑิกา หุตามยั ท่ีปรกึษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุมทาํหนา้ท่ีเป็น     

ผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชมุ รวมทัง้ดแูลการประชมุผูถื้อหุน้ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย

และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ   

จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชมุ ไดช้ีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ของการประชมุครัง้นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ครัง้นี ้เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด 19 (COVID-19) บริษัทฯ ไดใ้ชบ้รกิาร

จดัการประชมุจากบรษิัท ควิดแลบ จาํกดั ซึ่งเป็นระบบท่ีสอดคลอ้งกบัประกาศของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

ในเร่ืองมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรบัรอง

ระบบควบคมุการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์ากสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ETDA)   
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วิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยใหน้บั 1 หุน้ต่อ 

1 เสียง 

2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผย ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียง

อย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี ้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น

บางส่วนได ้ 

3. โดยทางบรษิัทฯ จะใหเ้วลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที  

เมื่อผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนเสียง คลิกท่ีเมนูลงคะแนนเสียง สญัลกัษณเ์คร่ืองหมายถูก () ทางแถบเมนูท่ีปรากฏอยู่

ทางซา้ยมือ จะมีปุ่ ม ใหเ้ลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระท่ีสามารถลงคะแนนเสียงได ้ทาํการเลือกการลงคะแนนเสียง

ในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่ มใดปุ่ มหน่ึง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนัน้ กด “ส่ง” (Send) เมื่อทาํการ

ส่งการลงคะแนนเสียงเรียบรอ้ยแลว้ ท่านผูถื้อหุน้จะไดร้บัป๊อปอพัขอ้ความแจง้เตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อย (Vote is 

submitted)  

หากผูถื้อหุน้เขา้มาในระบบ และไม่ไดค้ลิ๊กกดปุ่ มใดๆ ท่ีเมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเทคะแนนเสียงไปทีเ่หน็ด้วย โดย

อตัโนมตั ิทัง้นีส้ามารถลงคะแนนเสียง เปล่ียนแปลงคะแนนเสียง หรือแกไ้ขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระไดจ้นกว่าท่ี

ประชมุจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนัน้ๆ  

เพ่ือเหตุผลดา้นการรกัษาความปลอดภยั ผูใ้ชแ้ต่ละคนสามารถลงชื่อเขา้สู่ระบบไดบ้นอุปกรณแ์ค่เคร่ืองเดียวเท่านัน้และ

หากผูใ้ชพ้ยายามลงชื่อเขา้สู่ระบบบนอุปกรณเ์คร่ืองอ่ืนหรือเบราวเ์ซอรอ่ื์นในเคร่ืองคอมพิวเตอรเ์คร่ืองเดียวกนั การลงชื่อ

เขา้สู่ระบบก่อนหนา้นี ้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนีห้า้มเปิดเผยชื่อผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านของท่านผูถื้อหุ้นกับ

บคุคลอ่ืน 

โดยหากท่านผูถื้อหุน้มีการขอ User Password สาํหรบัการเขา้รว่มประชุมระบบ E-AGM และมีการจดัส่งแบบฟอรม์มอบ

อาํนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบรอ้ยแลว้ ระบบจะไม่สามารถใหเ้ปล่ียนแปลงการลงคะแนนเสียงได ้แต่ท่าน      

ผูถื้อหุน้สามารถดกูารถ่ายทอดการประชมุและถามคาํถามได ้ 

หลักเกณฑก์ารนับคะแนนเสียง 

1. การลงมติในแต่ละระเบียบวาระอาจแตกต่างกนั   

2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม เฉพาะท่ีออกเสียง    

ไม่เหน็ด้วย และ/หรือ งดออกเสียง และ/หรือ บัตรเสีย (ถา้มี) แลว้นาํไปหกัออกจากจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ในท่ีประชมุ โดยส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ทัง้นี ้ไดน้บัรวมคะแนนเสียงท่ีผูม้อบฉนัทะไดล้งคะแนน

มาในหนงัสือมอบฉนัทะเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งไดบ้นัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวไวล่้วงหนา้ 

3. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละ

ระเบียบวาระจะใช้จาํนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการ

เปล่ียนแปลงและอาจไม่เท่ากนั     
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ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ๆ ตาม

ความเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ ไดป้ระกาศเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 ผ่านทางหนา้เว็บไซตข์องบรษิัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ส่งคาํถามมายงับรษิัทฯ  

สาํหรบัคาํถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกาํลงัพิจารณาอยู่ ท่านผูถื้อหุน้สามารถสอบถาม หรือใหค้วามเห็นใน

วาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็น หรือสอบถามอย่างกระชบั และงดเวน้

การซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซํา้กัน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย จึงขอความกรุณา          

ผูถื้อหุน้โปรดใหค้วามรว่มมือเพ่ือใหก้ารประชมุเป็นไปดว้ยดีและเพ่ือเป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีกาํหนด 

หากผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่ มเมนูพิมพข์้อความ รูปหน้าต่างแชท 

และทาํการพิมพข์อ้ความท่ีท่านตอ้งการสอบถามและกด “ส่ง” (Send) เพ่ือยืนยันการส่งขอ้ความดงักล่าวมายงับริษัทฯ 

เพียงช่องทางเดียว 

หลงัจากนัน้ประธานฯ และ / หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมาย จะเป็นผูอ่้านคาํถามของท่านตามลาํดบั โดยบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การตอบคาํถามท่ีตรงกบัวาระในเวลานัน้ๆ หากคาํถามใดไม่ตรงตามวาระจะถกูนาํไปสอบถามภายหลงัจากการปิดประชมุ

ตามวิธีการท่ีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ ทั้งนี ้ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอใหท่้านแจง้ชื่อ 

นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาดว้ยตนเองหรือรบัมอบฉันทะ เพ่ือท่ีจะไดบ้นัทึกรายงานการประชมุไดอ้ย่างถกูตอ้ง

และครบถว้น 

ในกรณีท่ีคาํถามถูกส่งเขา้มาในระบบเป็นจาํนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคาํถามตามความ

เหมาะสม และหากมีคาํถามใดท่ีไม่สามารถตอบไดใ้นระหว่างการประชุมเน่ืองจากมีเวลาท่ีจาํกัด บริษัทฯ จะพิจารณา

รวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชมุหรือผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทต่อไป 

กรณีผูถื้อหุน้ประสบปัญหาการเขา้ระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามขอ้ปฏิบัติสาํหรบัการ

ประชุมตามข้อกําหนดท่ีบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าท่ี โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ                  

080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com   

การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)   

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มลูและใชข้อ้มลูส่วนบคุคลท่ีไดร้บัแจง้จากผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะ และผูเ้ขา้ร่วมประชุม และ/

หรือท่ีไดร้บัจากบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“TSD”) ไดแ้ก่ ชื่อ นามสกลุ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์เลขท่ี

บตัรประจาํตวัประชาชน หรือเลขท่ีหนงัสือเดินทาง และขอ้มลูหุน้ เป็นตน้ เพ่ือนาํไปใชภ้ายใตว้ตัถุประสงคข์องการเรียก

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 รวมถึงการจดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยจะ

เก็บขอ้มลูดงักล่าวเป็นความลบัภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายตลอดระยะเวลาท่ีจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลู และ/หรือการอา้งอิง

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการจดัประชมุดงักล่าว  

  

mailto:info@quidlab.com
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สาํหรับการนับผลการลงคะแนนตามในแต่ละวาระแบ่งได้ ดังนี ้

1) วาระท่ี 1, 3, 4, 5, 7, 9 และ 12 ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้รว่ม

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน  

2) วาระท่ี 2 เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

3) วาระท่ี 6 ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้รว่มประชมุ 

โดยนับผูท่ี้เห็นดว้ย ผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

4) วาระท่ี 8, 10 และ 11 ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้

ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท่ี้เห็นดว้ย ผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนับ

คะแนน 

สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีตอ้งการออกจากประชุมก่อน หรือไม่ไดอ้ยู่ในระหว่างการประชุมในวาระใด ท่านผูถื้อหุน้สามารถ

ใชสิ้ทธิของท่านไดโ้ดยการลงคะแนนเสียงล่วงหนา้  

จากนัน้ นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการซึ่งทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) ไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุ

พิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 (คร้ังที่ 28/2564) เม่ือวันที่ 29 

เมษายน 2564   

ประธานฯ ไดเ้สนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 (ครัง้ท่ี 28/2564) เมื่อวันท่ี 29 

เมษายน 2564 ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 18 หน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีไดจ้ัดส่งให้แก่            

ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม 

ในวาระนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ส่งคาํถามหรือขอ้เสนอแนะล่วงหนา้มายงับริษัทฯ หรือ ถามคาํถามในท่ี

ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2564 (ครัง้ท่ี 28/2564) เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564  

มติทีป่ระชุม ท่ีประชมุไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 (ครัง้

ท่ี 28/2564) เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏตามเอกสารท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ทุกท่านพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุม ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นดว้ย  291,888,924 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0 

งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 
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วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลประกอบการประจาํปี 2564 และรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564  

ประธานฯ กล่าวต่อท่ีประชมุว่า ภาพรวมธุรกิจของบรษิัทฯ ในปี 2564 ท่ีผ่านมา แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนดว้ยกนั

คือ Jeffer Restaurant ซึ่งประกอบธุรกจิเก่ียวกบัรา้นอาหาร โดยบรษิัทฯ ถือหุน้ทางออ้มในสดัส่วนรอ้ยละ 

100 และ Wall Street English ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวกับโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ โดยบริษัทฯ ถือหุน้

ทางออ้มในสดัส่วนรอ้ยละ 100   

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีเงินลงทุนในหุน้ของบริษัท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี่ จาํกัด (มหาชน) ในสัดส่วน  

รอ้ยละ 2 และเงินลงทนุในหุน้ของบรษิัท เดอะ เมกะวตัต ์จาํกดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 21 ตามลาํดบั 

ประธานฯ ชีแ้จงภาพรวมและผลการดาํเนินงานของแต่ละ Business Unit ของบริษัทฯ ในปี 2564 โดย

สรุปได ้ดงันี ้

ธุรกิจ Wall Street English มีการดาํเนินการทัง้หมด 14 สาขา ซึ่งเป็นสาขาท่ีบริษัทฯ ดาํเนินงานเอง 13 

สาขา และเป็นสาขา Franchise อีก 1 สาขา โดยในปี 2564 นี ้มีการปิดสาขาลาดพรา้วไปเน่ืองดว้ยเหตุ

พืน้ท่ีเช่าไม่เพียงพอ และหมดสัญญาไปเมื่อปี 2564 ในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไดม้ีการ

พฒันาธุรกิจตัง้แต่ปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ไดม้ีการเปิดศนูยก์ารเรียนรูเ้พ่ิมอีก 3 สาขา และมีการเพ่ิมขึน้อีก 2 

สาขาในปี 2563 

ในส่วนของยอดขายของ Wall Street English เน่ืองจากธุรกจิโรงเรียนและหา้งสรรพสินคา้ไดถ้กูระงบัการ

เปิดใหด้าํเนินการชั่วคราวอนัเป็นผลการปฏิบตัิตามมาตรการภาครฐัอนัเก่ียวเน่ืองกบัการป้องกันการแพร่

ระบาดของไวรสัโควิด 19 (COVID-19) ซึ่งการปิดโรงเรียนและหา้งสรรพสินคา้ดงักล่าวในปี 2564 นัน้มี

ระยะเวลายาวนานยิ่งกว่าปี 2563 ดงันัน้ ยอดขายในส่วนธุรกิจโรงเรียนของปี 2564 จึงลดลงจากปีก่อน

รอ้ยละ 33 จากยอดขายจาํนวน 420 ลา้นบาท เป็น 283 ลา้นบาท สาํหรบัยอดขายในส่วนของ Retail ใน

หา้งสรรพสินคา้ในปี 2564 ยอดขายดังกล่าวลดลงประมาณรอ้ยละ 39 เน่ืองจากการปิดโรงเรียนและ

หา้งสรรพสินคา้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

สาํหรบัยอดขายในส่วนอ่ืนๆ เช่น B2B จาํนวนยอดขายลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 14 จาก 26 ลา้นบาท เป็น 23 

ลา้นบาท อย่างไรก็ดี ยอดขายในส่วนของธุรกิจ Franchise ไดเ้พ่ิมขึน้จากการท่ีบริษัทฯ ไดร้บัรายไดจ้าก

ธุรกิจท่ีจงัหวดัขอนแก่นซึ่งเปิดดาํเนินการอยู่ในขณะนี ้เป็นจาํนวนรอ้ยละ 82 จาก 17 ลา้นบาท เป็น 32 

ลา้นบาท ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ยอดขายรวมทัง้หมดของ Wall Street English ในปี  2564 ท่ีผ่านมา 

มีจาํนวน 283 ลา้นบาท ซึ่งเมื่อเทียบกบัปี 2563 ยอดขายลดลงอยู่รอ้ยละ 33 เน่ืองจากผลกระทบจากการ

แพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 (COVID-19) ในปี 2563 นัน้ไม่เท่ากบัผลกระทบทางเศรษฐกิจในปี 2564 ท่ี

ผ่านมา   
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สาํหรบัแผนการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดซ้ือ้ธุรกิจโรงเรียนมาในปี 2557 

ในขณะนัน้ธุรกิจดงักล่าวมีการดาํเนินงานทัง้หมด 9 สาขา ปัจจบุนั ในปี 2564 ท่ีผ่านมา บรษิทัฯ ไดข้ยาย

ธุรกิจเป็น 14 สาขา และสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจสาํหรบัปี 2565 นี ้บรษิัทฯ มีแผนการดาํเนินงานท่ีจะเปิด

สาขาท่ีจงัหวดัอุดรธานีเพ่ิมเติม เพ่ือขยายธุรกิจโรงเรียนของบริษัทฯ โดยเป็นสาขา Franchise โดยรวม

ธุรกิจ Wall Street English มีการดาํเนินธุรกิจซึ่งเป็นสาขาท่ีบริษัทฯ ดาํเนินงานเอง 13 สาขา และเป็น

สาขา Franchise 2 สาขา รวมเป็นทัง้หมด 15 สาขา ทัง้นี ้ในอนาคตอนัใกล ้บริษัทฯ วางแผนธุรกิจว่าจะ

ขยายสาขาเพ่ิมเติมในปี 2567 เป็น 18 สาขา ซึ่งเป็นการเพ่ิมสาขาของบรษิัทฯ เอง 1 สาขา และเพ่ิมสาขา 

Franchise อีก 2 สาขาในภาคอีสาน 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุทราบถึงการไดร้บัคะแนนผลการประเมินการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี

ของบริษัทฯ (Good Corporate Governance) ว่าในปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้รับคะแนนผลการ

ประเมินการกาํกบัดแูลกิจการอยู่ในระดบัดีเลิศ (Excellent) ซึ่งเพ่ิมขึน้จากผลการประเมินในปี 2563 จาก

รอ้ยละ 91 เป็นรอ้ยละ 93 และผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (AGM Checklist 

Score) อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง โดยผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ         

ผูถื้อหุน้เท่ากบัปี 2563 ซึ่งอยู่ท่ีรอ้ยละ 100  

ประธานฯ เสนอภาพรวมของผลประกอบการธุรกิจและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ให้ท่ีประชุม

รบัทราบ ดงันี ้

กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดร้วมจากการใหบ้ริการลดลงรอ้ยละ 37 จากจาํนวน 455 ลา้นบาทในปี 2563 เป็น

จาํนวน 286 ลา้นบาทในปี 2564 และมีกาํไรขัน้ตน้ในปี 2564 ลดลงรอ้ยละ 56 จากจาํนวน 164 ลา้นบาท

ในปี 2563 เป็นจาํนวน 72 ลา้นบาทในปี 2564 ซึ่งเป็นผลกระทบจากการท่ีสาขาของ Wall Street English 

ปิดการดาํเนินงานเป็นระยะเวลา 8 ถึง 9 เดือน ในปี 2564 เน่ืองจากการปิดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

ดงันัน้ กาํไรขัน้ตน้ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ส่วนใหญ่จึงมาจากยอดขายทางออนไลน ์โดยเฉพาะการขายแบบ 

B2B  

ค่าใชจ้่ายของบรษิัทฯ ลดลงรอ้ยละ 27 จาก 213 ลา้นบาท เป็น 155 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่าย

ในการบริหาร (Admin Expenses) จาก 147 ลา้นบาท เป็น 103 ลา้นบาท และมีค่าใชจ้่ายในการขาย

(Selling Expenses) ลดลงจาก 40 ลา้นบาท เป็น 29 ลา้นบาท อีกทัง้ ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (Financial 

Cost) ก็ลดลงอันเน่ืองมาจากการลดหนีล้งในปี 2564 ดว้ย จาก 26 ลา้นบาท เป็น 23 ลา้นบาท ดังนั้น 

ค่าใชจ้่ายโดยรวมของบรษิัทฯ จึงลดลงรอ้ยละ 27 จาก 213 ลา้นบาท เป็น 155 ลา้นบาท  

ในปี 2564 บริษัทฯ มีกาํไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และค่าเส่ือม (EBITDA) ลดลงจาก 216 ลา้นบาท เป็น 

139 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 36 ซึ่งสอดคลอ้งกบัการลดลงของรายไดข้องกลุ่มบรษิัทฯ   
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สาํหรบักาํไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทฯ สาํหรบัปี 2563 มีผลประกอบการขาดทุน 227 ลา้นบาท ส่วนปี 

2564 ท่ีผ่านมานัน้มีผลประกอบการขาดทนุอยูท่ี่ 693 ลา้นบาท หากดใูนรายละเอียด ในปี 2564 ส่วนของ

ผลขาดทุนจากการประกอบกิจการ (Operating Losses) ลดลงจาก 127 ลา้นบาท เหลือ 58 ลา้นบาท 

อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ มีผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรพัย ์(Impairment Loss) เพ่ิมขึน้จาก 100 ลา้นบาท 

เป็น 635 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2564 ธุรกิจ Wall Street English และ Jeffer Restaurant ของบรษิัทฯ 

ยังคงไดร้บัผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 (COVID-19) จึงตอ้งทาํการบันทึกดอ้ยค่าสินทรพัยท์างบัญชี 

จาํนวน 635 ลา้นบาท   

งบแสดงฐานะทางการเงิน (Financial Statements) 

ในปี 2565 สินทรพัยข์องทางบรษิัทฯ ลดลงจาก 1,929 ลา้นบาท เป็น 877 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นสินทรพัย์

หมนุเวียน (Current Asset) จาํนวน 230 ลา้นบาท และเป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน (Non-Current Asset) 

จาํนวน 647 ลา้นบาท ซึ่งสะทอ้นการท่ีมีการดอ้ยค่าสินทรพัยท์างบญัชีเกิดขึน้ในบริษัทฯ ประมาณ 600 

กว่าลา้นบาท ซึ่งในส่วนของหนีสิ้น (Debt) และส่วนของผูถื้อหุน้ (Equity) หนีสิ้นของบริษัทฯ ลดลงจาก 

1,110 ลา้นบาท เหลือ 747 ลา้นบาท ในทางเดียวกนัส่วนของผูถื้อหุน้ก็ลดลงซึ่งเกิดจากผลประกอบการ

ขาดทนุ จาก 819 ลา้นบาท เป็น 130 ลา้นบาท       

หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ (Interest Bearing Debt) 

เมื่อปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ ไดท้าํการซือ้ธุรกิจ Wall Street English กับ Jeffer Restaurant ขณะนัน้ บริษัทฯ 

มีภาระหนีสิ้นอยู่เป็นจาํนวน 1,703 ลา้นบาท ปัจจุบัน หนีสิ้นของบริษัทฯ ลดลงเหลือ 237 ลา้นบาท 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของหนีสิ้นระยะสัน้ (Short Term Debt) ของบริษัทฯ มีจาํนวน 88 ลา้นบาท ดงันัน้ 

ภาพรวมของบรษิัทฯ ในปัจจบุนัมีจาํนวนหนีสิ้นประมาณ 300 กว่าลา้นบาท  

ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดถามคาํถามในท่ีประชมุแต่อย่างใด  

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นการรายงานผลการประกอบการของบรษิัทฯ ในปี 2564 ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ จึง

ไม่มีการลงคะแนนเสียง  

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564  

ประธานฯ ไดเ้ชิญ นางอังคณีย ์ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายการเงิน ใหเ้ป็นผูด้าํเนินการ

ประชมุในวาระนี ้ 

นางอังคณีย ์ฤกษ์ศิริสขุ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สาํหรบัปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

เห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 (56-1 One Report ปี 2564) หนา้ 

83 ถึง183  
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นางองัคณีย ์ฤกษ์ศิริสขุ ไดช้ีแ้จงรายการสาํคญัของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2564 โดยสรุป ดงันี ้ 

 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

สินทรพัยร์วม 877 ลา้นบาท  

หนีสิ้นรวม 747 ลา้นบาท  

ส่วนของเจา้ของรวม 130 ลา้นบาท  

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ สาํหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

รายไดร้วม 286 ลา้นบาท  

ตน้ทนุรวม 214 ลา้นบาท  

กาํไรขัน้ตน้ 72 ลา้นบาท  

(ขาดทนุ)สทุธิสาํหรบัปี  (693) ลา้นบาท  

(ขาดทนุ)สทุธิของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิัทใหญ่ (693) ลา้นบาท  

(ขาดทนุ)ต่อหุน้ (0.88) บาท  

 

ในปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวมจาํนวน 286.04 ลา้นบาท ลดลง 168.94 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นการลดลงรอ้ยละ 37 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน ตน้ทุนการใหบ้รกิารรวมจาํนวน 214.29 ลา้น

บาท ลดลงจากปีก่อน 76.98 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลงรอ้ยละ 26 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผล

จากความพยายามในการควบคุมตน้ทุนผลิตและการดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี 

หากแต่รายไดท่ี้ลดลงเน่ืองมาจากการเปิดใหบ้ริการเพียง 4 เดือนในรอบปี ส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทมีกาํไร

ขัน้ตน้ 71.75 ลา้นบาท (รอ้ยละ 25 ของรายไดร้วม) ลดลงจากปีก่อน เน่ืองมาจากรายไดท่ี้ลดลง มีการตดั

จาํหน่ายในธุรกิจรา้นอาหารและการศึกษารวม 635 ลา้นบาท ส่งผลใหม้ีผลขาดทุนสทุธิสาํหรบัปี (693) 

ลา้นบาท  หรือคิดเป็นขาดทนุ (0.88) บาท ต่อหุน้   

ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอียดของคาํอธิบายและการวิเคราะหก์ารดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่าย

จัดการ (Management Discussion and Analysis (MD&A)) เพ่ิมเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ปี 2564) ตามหนา้ 27 ถึง 30  

ในวาระนี ้ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชมุเพ่ิมเติมว่า บรษิัทฯ อยู่ในขัน้ตอนเตรียมการเขา้รว่มโครงการแนว

ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption – CAC)  

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม    
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ในวาระนีไ้ดม้ีผูถื้อหุน้ถามคาํถามในท่ีประชมุ ดงันี ้   

คาํถาม: นางสาวพนูศรี การเจรญิกลุวงศ ์ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย สอบถาม

ว่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในงบการเงินรวมมีหนีสิ้นหมนุเวียนรวมมากกว่าสินทรพัย์

หมนุเวียนรวมอยู่ 415 ลา้นบาท มีผลการดาํเนินงานขาดทนุอย่างต่อเน่ือง และบริษัทฯ มี

ส่วนของเจา้ของ 130.27 ลา้นบาท ลดลง 688.88 ลา้นบาทจากปีก่อน โดยเป็นการลดลง

เน่ืองจากผลขาดทุนสุทธิในรอบปี 2564 ทาํให้ส่วนของเจ้าของคิดเป็นรอ้ยละ 15 ของ

สินทรัพยร์วมเท่านั้น เป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยเก่ียวกับความสามารถในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองของบรษิัทฯ ขอทราบแนวทาง นโยบาย และกลยทุธใ์นการแกไ้ขประเด็นนี ้ 

คาํตอบ: ประธานฯ ไดเ้รียนตอบคาํถามผูถื้อหุน้ว่า ผลกระทบการดาํเนินงานในปี 2564 ท่ีผ่านมา

เกิดจากการท่ีมีการดอ้ยค่าทางสินทรัพย  ์(Impairment Loss) ท่ีสูงพอสมควร คิดเป็น

ประมาณ 600 กว่าลา้นบาท เน่ืองจากตามหลักการทางบัญชีและกฎเกณฑข์องตลาด

หลักทรพัยฯ์ ทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่ไดร้บัการยกเวน้ค่าใชจ้่ายอันเน่ืองมาจากผลกระทบจาก

ไวรสัโควิด 19 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าของธุรกิจท่ีบริษัทฯ ซือ้มาสาํหรับ

ธุรกิจ Jeffer Restaurant กบั Wall Street English ทาํใหบ้รษิัทฯ มีผลขาดทนุจากการดอ้ย

ค่าสินทรพัยเ์กิดขึน้ และทาํใหหุ้น้ของบรษิัทฯ ติดเคร่ืองหมาย C sign (: ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี

ต ํ่ากว่า 50% ของทุนชาํระแลว้) ในส่วนของวิธีแกปั้ญหา จะเป็นไปตามท่ีบริษัทฯ ไดม้ีการ

จัดทาํ Public Presentation ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลักทรพัยฯ์ เก่ียวกับแนวทางการ

แกไ้ข C Sign และบริษัทฯ มีแผนการดาํเนินการลดทุน และเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ซึ่งเป็น

ขัน้ตอนแรกในการแกไ้ข C Sign อีกดว้ย 

ทั้งนี ้ในปี 2563 และ ปี 2564 ก็มีการแข่งขันในธุรกิจ Retail มากพอสมควร ในส่วนของ

ธุรกิจการศกึษา ดว้ยเหตท่ีุโรงเรียนถกูระงบัการเปิดใหบ้รกิารไปมากกว่า 8 เดือน ทาํใหผ้ล

กระทบของธุรกิจในปี 2564 นัน้มากกว่าปี 25636 อีกทัง้ในปีท่ีผ่านมา บรษิัทฯ ไม่สามารถ

เปิดสาขาเพ่ิมเติมได ้และในส่วนของธุรกิจรา้นอาหารก็ถูกระงบัการเปิดใหบ้ริการไปเป็น

จํานวนมาก อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มียอดขายในด้านธุรกิจการศึกษาเพ่ิมขึน้เมื่อการ

เปล่ียนแปลงแผนการเรียนการสอนเป็นแบบ Online ดว้ยเหตุนี ้ธุรกิจโดยรวมของบรษิัทฯ 

จึงยงัไม่สามารถฟ้ืนขึน้เต็มท่ีในปี 2565 นี ้

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้คนใดซกัถามหรือเสนอแนะประการอ่ืนใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

อนมุตัิงบการเงินประจาํปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้     

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิงบการเงินประจาํปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดว้ย

คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 
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เห็นดว้ย  307,488,924 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0 

งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0  

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0  

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาํไรเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2564  

ประธานฯ ขอใหน้างองัคณีย ์ฤกษ์ศิรสิขุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายการเงินเป็นผูร้ายงานต่อท่ีประชมุ  

นางองัคณีย ์ฤกษ์ศิริสขุ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชมุว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 40 กาํหนดว่า ใหบ้ริษัทฯ จดัสรร

กาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงิน

ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน   

ในส่วนของเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษี

เงินไดนิ้ติบคุคลและสาํรองตามกฎหมาย ซึ่งการจ่ายเงินปันผลตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย ใน

การนีม้าตรา 115 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และ

ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 39 กาํหนดว่า การจา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไรจะกระทาํ

มิได ้และในกรณีท่ีบรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล  

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการงดจดัสรรกาํไร

สทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 เน่ืองจากบรษิัทฯ มีผลขาดทุน

สทุธิ และผลขาดทนุสะสมอยู ่

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี ้    

ในวาระนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ส่งคาํถามหรือขอ้เสนอแนะล่วงหนา้มายงับริษัทฯ หรือ ถามคาํถามในท่ี

ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติพิจารณาอนุมตัิงดจัดสรรกาํไรเพ่ือเป็นทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564  

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิงดจดัสรรกาํไรเพ่ือเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงด

จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้  

เห็นดว้ย  307,488,924 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0 

งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0  

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0  
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งกรรมการทีพ่้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายชยัประนิน วิสทุธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็น

ผูด้าํเนินการประชมุในวาระนี ้ 

นายชยัประนิน วิสทุธิผล ไดช้ีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบญัญัติบรษิัท

มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 17 ซึ่งไดก้าํหนดว่าใน

การประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยใหก้รรมการท่ีอยู่

นานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง และกรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัเลือกเขา้รบัตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

ทัง้นี ้ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ มีกรรมการเป็นจาํนวนทัง้สิน้ 9 ท่าน โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี

ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน คือ 

(1) นายแมทธิว  กิจโอธาน กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

(2) นายสมศกัดิ์  พยบัเดชาชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

(3) ดร.แคทลีน  มาลีนนท ์ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

 

ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย) ไดม้ีการกลั่นกรองและพิจารณาอย่าง

รอบคอบดว้ยความระมดัระวงัแลว้ และเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้

กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ตามรายนามดงัต่อไปนี ้

(1) นายแมทธิว  กิจโอธาน กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

(2) นายสมศกัดิ์  พยบัเดชาชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

(3) ดร.แคทลีน  มาลีนนท ์ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

 

โดยบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลับเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงนั้น มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีความรูค้วามสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกาํหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และสาํหรบักรรมการท่ีเสนอให้

เป็นกรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นไดเ้ป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้

รายละเอียดเก่ียวกับประวตัิของกรรมการ และ/หรือผลงานในปีท่ีผ่านมา ไดส่้งไปพรอ้มกับหนงัสือเชิญ

ประชมุผูถื้อหุน้แลว้  

อน่ึง บริษัทฯ ไดป้ระกาศเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลใดท่ีเหมาะสมและมีความรูค้วามสามารถเป็น

กรรมการของบรษิัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ซึ่งผล

ปรากฏว่าไม่มี ผูถื้อหุน้เสนอบคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการดงักล่าว  
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ทัง้นี ้เพ่ือความโปรง่ใส กรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่งตามวาระนี ้ไดอ้อกจากท่ีประชมุชั่วคราวเฉพาะวาระ

นี ้เพ่ือเปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมพิจารณา และสอบถามกรรมการท่ีเหลือ โดยกรรมการผูท่ี้พน้จากตาํแหน่ง

ตามวาระดงักล่าว ไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนในวาระนีแ้ต่อย่างใด 

จากนัน้ นายชยัประนิน วิสทุธิผล ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม    

ในวาระนีไ้ดม้ีผูถื้อหุน้ถามคาํถามในท่ีประชมุ ดงันี ้  

คาํถาม: นางสาวพนูศรี การเจรญิกลุวงศ ์ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย สอบถาม 

คุณสมศักดิ์ พยับเดชาชยั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกับดูแล

กิจการ ซึ่งดาํรงตาํแหน่งมาแลว้ 8 วาระ หรือ 22 ปี 7 เดือน หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัมา

อีกครัง้ในวาระนี ้จะรวมเป็น 9 วาระ หรือ 25 ปี 7 เดือน ขอเรียนสอบถาม 2 ประเด็น 

ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ท่านมีแนวทางในการกาํกบัดแูลกิจการและตรวจสอบบรษิัทฯ อย่างไรบา้งใหย้งัดาํรง

ความเป็นอิสระอยู่ได ้แมว้่าจะขดักับนโยบายกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และ

ตามหลกัสากลไม่ควรเกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี  

(2) หลายปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดาํเนินงานขาดทุนอย่างต่อเน่ือง ท่านได้ให้

คาํปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกาํหนดกลยุทธ์ หรือขอ้เสนอแนะดา้นต่างๆ ท่ี

เป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ อนัเป็นท่ีประจกัษ์ในการทาํหนา้ท่ีใหท่ี้ประชมุนีไ้ดร้บัทราบ

เพ่ือประกอบการพิจารณาลงมติ  

คาํตอบ:  เน่ืองจากคุณสมศกัดิ์ พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

กํากับดูแลกิจการ ไดอ้อกจากท่ีประชุมเป็นการชั่วคราวดังท่ีไดก้ล่าวมาข้างต้น นาย        

ชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

และประธานกรรมการกาํกับดูแลกิจการ จึงเรียนตอบคาํถามผูถื้อหุน้ว่า คณะกรรมการ

อิสระท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชมุในวนันี ้ประกอบไปดว้ยความหลากหลาย กรรมการแต่ละท่านมี

มิติในการให้คุณประโยชน์แก่บริษัทฯ ให้คาํแนะนํา และแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท 

ประสบการณ ์ความรู ้ความสามารถ อีกทัง้ยงัมีคุณสมบตัิตามท่ีบญัญัติไวส้าํหรบับริษัท

มหาชนอย่างครบถว้น หลายครัง้ ท่านกรรมการไดใ้ชป้ระสบการณใ์นอดีตหลายเร่ืองท่ี

สอนใจเรา เพราะส่ิง ท่ีเกิดขึ ้นในปัจจุบัน พ่ึงเคยเกิดขึ ้น และก็ได้ประโยชน์จาก

ประสบการณ์จากท่านทั้งหลายมาตลอด ท่านก็ยังคงให้คุณประโยชน์กับองค์กรมา

ยาวนานขนาดนี ้ทัง้ยงัไดร้บัความไวว้างใจจากผูถื้อหุน้ ก็คงตอ้งรบกวนท่านกรรมการเป็น

กรรมการต่อเพ่ือใหป้ระโยชนนี์แ้ก่บรษิัทฯ ต่อไป   

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้คนใดซักถามหรือเสนอแนะประการอ่ืนใดเพ่ิมเติม นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธาน

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการท่ีพน้

จากตาํแหน่งตามวาระในปี 2565 กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง เป็น

รายบคุคล     
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มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ กลับเข้าดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยลงมติแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสียง

ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้  

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

เห็นดว้ย  307,488,924 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0 

งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0  

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0  

 

2. นายสมศกัดิ์  พยบัเดชาชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ  

เห็นดว้ย  307,487,924 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.9997 

ไม่เห็นดว้ย  1,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0003 

งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0  

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0  

 

3. ดร.แคทลีน  มาลีนนท ์ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง  

เห็นดว้ย  149,812,700 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0 

งดออกเสียง  157,676,224  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0  

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0  

 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ประจาํปี 2565  

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายชยัประนิน วิสทุธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็น

ผูด้าํเนินการประชมุในวาระนี ้ 

นายชัยประนิน วิสุทธิผล ได้ชี ้แจงให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับขั้นตอนการกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้

ดาํเนินการ ซึ่งสรุปไดด้งันี ้  
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(1) กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชดุย่อย และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อท่ีประชมุ 

ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความ

รบัผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกัน และประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจาก

กรรมการ ทั้งนี ้จะมีการคาํนึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวว่า อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ี

สามารถจะจูงใจใหก้รรมการนาํพาองคก์รใหด้าํเนินงานตามเป้าหมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

และรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพไวด้ว้ย และ  

(2) นาํเสนอหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัทฯ 

และกรรมการชุดย่อยในแต่ละตําแหน่ง ทั้งท่ีเป็นตัวเงิน และ/หรือมิใช่ตัวเงินในแต่ละปี ต่อ

คณะกรรมการบรษิัทฯ เพ่ือพิจารณาและนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือขออนมุตัิ  

ทั้งนี ้ นายชัยประนิน วิสุทธิผล ชี ้แจงเพ่ิมเติมว่า นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ 

ค่าตอบแทนประจาํและเบีย้ประชมุกรรมการแลว้ บรษิัทฯ ไม่ไดจ้่ายค่าตอบแทนอ่ืนท่ีมิใช่ตวัเงิน หรือสิทธิ

ประโยชนอ่ื์นใหแ้ก่กรรมการบริษัทฯ โดยโครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปีท่ีผ่านมา (ปี 2564) 

เปรียบเทียบกบัปีท่ีเสนอ (ปี 2565) เป็นดงันี ้  
 

 ปี 2564 ปี 2565 

 
ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

เบีย้ประชุม 

คณะกรรมการบริษัท     

• ประธานกรรมการ 35,000 บาท 5,000 บาท 35,000 บาท 5,000 บาท 

• กรรมการอสิระ และกรรมการ 20,000 บาท 5,000 บาท 20,000 บาท 5,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ     

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการตรวจสอบ 

25,000 บาท 

15,000 บาท 

5,000 บาท 

5,000 บาท 

25,000 บาท 

15,000 บาท 

5,000 บาท 

5,000 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

    

• ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

15,000 บาท 5,000 บาท 15,000 บาท 5,000 บาท 

• กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 10,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาท 5,000 บาท 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง     

• ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง - 10,000 บาท - 10,000 บาท 

• กรรมการบรหิารความเสี่ยง - 5,000 บาท - 5,000 บาท 

คณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการ     

• ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ - 10,000 บาท - 10,000 บาท 

• กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ - 5,000 บาท - 5,000 บาท 
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ทั้งนี ้ เมื่อปี 2564 บริษัทฯ มีกรรมการ 9 ท่าน ได้รับอนุมัติค่าตอบแทนจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจาํปี 2564 ในวงเงิน 5.7 ลา้นบาท และใชไ้ปประมาณ 0.6 ลา้นบาท เน่ืองจากคณะกรรมการทกุท่าน

ทราบถึงสภาวะเหตุการณท่ี์เกิดขึน้ จึงไม่รบัค่าตอบแทนอ่ืนๆ และรบัแต่ค่าเบีย้ประชุม จึงใชไ้ป 0.6 ลา้น

บาท สาํหรับในปี 2565 มีกรรมการ 9 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

และกรรมการชุดย่อยในวงเงิน 5.7 ลา้นบาท ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ    

บรษิทัฯ และกรรมการชดุย่อยในปี 2564  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี ้

ในวาระนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ส่งคาํถามหรือขอ้เสนอแนะล่วงหนา้มายงับริษัทฯ หรือ ถามคาํถามในท่ี

ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชมุลงมติพิจารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บรษิัทฯ และคณะกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5.7 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดตามท่ี

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอทกุประการ  

มติทีป่ระชุม ท่ีประชมุไดพิ้จารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้

ประชุม อนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2565 ใน

วงเงินไม่เกิน 5.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้  

เห็นดว้ย  307,488,924 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0 

งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0  

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0  

 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2565    

ประธานฯ ขอให้นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี ้แจงในวาระนี้                

นายประเสริฐ ภัทรดิลก ชีแ้จงใหท่ี้ประชุมทราบว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซึ่งไดก้าํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญั

ประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษิัททกุปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ไพรซ้วอ

เตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 และกาํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวน

เงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยผูส้อบบญัชีมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้ 
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1. นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 9432 และ/ หรือ 

 (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ ประจาํปี 2563 และ 2564) 

2. นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4298 และ/หรือ 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

3. นางสาวนนัทิกา ลิม้วิรยิะเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 7358 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

 

ทัง้นี ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด และผูส้อบบญัชีทัง้ 3 ราย มีความเป็นอิสระ ไม่มี

ความสัมพันธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับ

บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี ้ผูส้อบบญัชีของ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี และบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด มีบุคลากรท่ีเพียงพอ 

มีความรู ้ความสามารถ มีชื่อเสียง มีผลงานเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล มีประสบการณใ์นการตรวจสอบ

บริษัทจดทะเบียน และมีคุณสมบัติครบถว้นตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยก์าํหนด และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรแต่งตัง้ใหผู้ส้อบบญัชีจาก

บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป 

อีกเป็นปีท่ี 11 นบัจากปี 2555  

ทัง้นี ้กาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัทฯ ได้ และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได ้ให้บริษัท       

ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอ่ืนของ บริษัท ไพรซ้วอเตอร์

เฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นปฏิบตัิหนา้ท่ีแทนได ้

สาํหรบัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2565 เมื่อไดพิ้จารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอตัราค่าสอบบัญชี

ของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกันแลว้ เห็นว่าผูส้อบบญัชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ 

เอบีเอเอส จาํกัด มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณากาํหนด

ค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจาํปี 2565 เป็นยอดรวมของกลุ่มบรษิทัฯ ในจาํนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท  

รายละเอียดค่าสอบบญัชีในปีท่ีผ่านมา (ปี 2564) เปรียบเทียบกบัปีท่ีเสนอ (ปี 2565) เป็นดงันี ้  

(หน่วย : บาท) ปี 2564 ปี 2565 เปล่ียนแปลง 

ค่าสอบบญัช ี 3,000,000 จาํนวนไมเ่กิน3,000,000 - 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี ้   

ในวาระนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ส่งคาํถามหรือขอ้เสนอแนะล่วงหนา้มายงับริษัทฯ หรือ ถามคาํถามในท่ี

ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท      

ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 และกาํหนดค่าตอบแทนเป็น

จาํนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามรายละเอียดท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทกุประการ  
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มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์        

คูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 และกาํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 

3,000,000 บาท ตามรายละเอียดท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง

ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้  

เห็นดว้ย  307,488,924 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0 

งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0  

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0  

 

วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,415,000,000 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียน 943,916,755 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นําออกจาํหน่าย จาํนวน 

471,083,245 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ 4. ของหนังสอื

บริคณหส์นธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวทณัฑิกา หตุามยั เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้ 

นางสาวทณัฑิกา หุตามยั แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีหุน้สามญัซึ่งยงัไม่ไดน้าํออกจาํหน่าย และไม่ได้

เป็นหุน้สามัญท่ีออกเพ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (“WAVE-W2”) จาํนวน 471,083,245 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  ซึ่งเป็นหุน้ท่ี

ออกมาเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ประจาํปี 2564 (ครัง้ท่ี 28/2564) จาํนวน 471,083,244 หุน้ และหุน้ท่ีจะไม่ไดใ้ชส้าํหรบัรองรบัการใชสิ้ทธิ

ตาม WAVE-W2 จาํนวน 1 หุน้ โดย ณ วนัประชมุผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ มีหุน้สามญัท่ีออกเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิ

ของ WAVE-W2 จาํนวน 158,655,054 หุน้ 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีแผนในการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามท่ีจะพิจารณาในวาระ 11 บริษัทฯ จึง

ตอ้งลดทุนโดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย และไม่ไดม้ีไวเ้พ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลง

สภาพ  หรือรองรับการใช้สิทธิตาม WAVE-W2 จํานวน 471,083,245 หุ้น ตามมาตรา 136 แห่ง

พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. มหาชน”)  

นอกจากนี ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติม

หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ขอ้ 4. เป็นดงันี ้ 
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“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจาํนวน 943,916,755 บาท (เกา้รอ้ยส่ีสิบสามลา้นเกา้แสนหน่ึง

หมื่นหกพนัเจ็ดรอ้ยหา้สิบหา้บาท) 

 แบ่งออกเป็น  943,916,755 หุน้ (เกา้รอ้ยส่ีสิบสามลา้นเกา้แสนหน่ึง

หมื่นหกพนัเจ็ดรอ้ยหา้สิบหา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ                    1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั  943,916,755 หุน้ (เกา้รอ้ยส่ีสิบสามลา้นเกา้แสนหน่ึง

หมื่นหกพนัเจ็ดรอ้ยหา้สิบหา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ               -ไม่ม-ี ”  

 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1,415,000,000 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่จาํนวน 943,916,755 บาท โดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย จาํนวน 471,083,245 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. และใหม้อบหมายให้

คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูม้ี

อาํนาจลงนามมอบหมายมีอาํนาจในการจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนและแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของ

บริษัทขอ้ 4. กับกระทรวงพาณิชยร์วมถึงใหม้ีอาํนาจแกใ้ฃใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จ

การ  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี ้ 

ในวาระนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ส่งคาํถามหรือขอ้เสนอแนะล่วงหนา้มายงับริษัทฯ หรือ ถามคาํถามในท่ี

ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบรษิัทฯ และการมอบอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

1,415,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 943,916,755 บาท โดยการตัดหุ้นท่ียังไม่ได้

ออกจาํหน่าย จาํนวน 471,083,245 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ

ของบรษิัทฯ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ และการมอบอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตามท่ีเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้     

เห็นดว้ย  307,488,924 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0 

งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0  
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วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติโอนทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารองส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผล

ขาดทุนสะสมของบริษัทฯ     

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวทณัฑิกา หตุามยั เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้ 

นางสาวทณัฑิกา หุตามยั แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) บรษิัทฯ อาจโอนทนุสาํรองตามกฎหมาย (ทนุสาํรองตามมาตรา 

116) และทนุสาํรองส่วนเกินมลูค่าหุน้ (ทนุสาํรองตามมาตรา 51) หรือเงินสาํรองอ่ืน เพ่ือชดเชยผลขาดทนุ

สะสมของบริษทัฯ ได ้โดยใหห้กัชดเชยจากเงินสาํรองอ่ืนก่อนแลว้จึงหกัจากทุนสาํรองตามกฎหมาย และ

ทนุสาํรองส่วนเกินมลูคา่หุน้ ตามลาํดบั 

เน่ืองจากบรษิัทฯ มีผลขาดทนุสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน 916,897,834 บาท บริษัทฯ จึงมี

ความประสงคท่ี์จะโอนทนุสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 46,795,718 บาท และทนุสาํรองส่วนเกนิมลูค่าหุน้

จาํนวน 353,617,102 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว โดยภายหลังการโอนทุนสาํรองตาม

กฎหมายและทุนสาํรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมแลว้ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีผล

ขาดทนุสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการเหลือจาํนวน 516,485,014 บาท 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิโอนทุนสาํรองตามกฎหมาย

จาํนวน 46,795,718 บาท และทุนสาํรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นจาํนวน 353,617,102 บาท เพ่ือชดเชยผล

ขาดทนุสะสมของบรษิัทฯ อนัจะส่งผลใหบ้รษิัทฯสามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้นอนาคต เมื่อบรษิัทฯ ไม่มีผล

ขาดทนุสะสม รวมถึง มีกาํไรสทุธิและกระแสเงินสดเพียงพอ  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี ้   

ในวาระนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ส่งคาํถามหรือขอ้เสนอแนะล่วงหนา้มายังบริษัทฯ หรือ ถามคาํถามในท่ี

ประชมุแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชมุลงมติในวาระพิจารณาอนมุตัิโอนทนุสาํรองตามกฎหมาย 

และทนุสาํรองส่วนเกินมลูค่าหุน้เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของ บรษิัทฯ ตามท่ีเสนอขา้งตน้   

มติทีป่ระชุม ท่ีประชมุไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิโอนทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 46,795,718 บาท 

และทุนสาํรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นจาํนวน 353,617,102 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 

ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้  

เห็นดว้ย  307,488,924 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0 

งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 
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วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 471,958,377.50 บาท จากทุนจด

ทะเบียนจาํนวน 943,916,755 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 471,958,377.50 บาท และลดทุน

ชําระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นทีต่รา

ไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัฯ 

และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ    

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวทณัฑิกา หตุามยั เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้  

นางสาวทัณฑิกา หุตามัย แจง้ต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุม        

ผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 471,958,377.50 บาท จากทุนจดทะเบียน

จาํนวน 943,916,755 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 471,958,377.50 บาท และลดทุนชาํระแลว้ของ

บริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็น

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีจาํนวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 943,916,755 หุ้น เพ่ือชดเชยผล

ขาดทนุสะสมของบรษิัทฯ ท่ีคงเหลือจากการโอนทนุสาํรองตามกฎหมายและและทนุสาํรองส่วนเกนิมลูคา่

หุน้ตามวาระท่ี 9 ขา้งตน้ อนัจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้นอนาคต เมื่อบริษัทฯ ไม่มีผล

ขาดทนุสะสม รวมถึงมีกาํไรสทุธิและกระแสเงินสดเพียงพอ  

 การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมลูค่าหุน้ท่ีตราไวด้งักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของ

บรษิัทซึ่งจะคงอยู่ดงัเดิม เน่ืองจากเป็นเพียงการหกัลบตวัเลขทางบญัชีเท่านัน้ตามขอ้มลูส่วนของผูถื้อหุน้  

 ทัง้นี ้การลดทนุจดทะเบียนโดยการลดมลูค่าหุน้ท่ีตราไวด้งักล่าว ถือเป็นการลดทุนตามมาตรา 141 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซึ่งกาํหนดไวว้่า บริษัทฯ 

ตอ้งมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนีข้องบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ ทราบภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ีท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติ โดยกาํหนดเวลาใหส่้งคาํคดัคา้นภายใน 2 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือแจง้มตินัน้ 

และใหบ้ริษัทฯ โฆษณามตินัน้ทางหนงัสือพิมพภ์ายในกาํหนดเวลา 14 วนันัน้ดว้ย โดยถา้มีการคดัคา้น 

บริษัทฯ จะลดทุนไม่ไดจ้นกว่าจะไดช้าํระหนีห้รือใหป้ระกันเพ่ือหนีน้ัน้แลว้ ในการนี ้บริษัทฯ จะประกาศ

มติการลดทุนดงักล่าวทางหนงัสือพิมพ ์และมีหนงัสือแจง้มติการลดทุนจดทะเบียนและทนุชาํระแลว้ของ

บริษัทฯ ไปยังเจา้หนีข้องบริษัทฯ ภายใน 14 วัน หลังจากวนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมติในวาระการลดทุน

ดงักล่าว   

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติม

ขอ้ 4. ของหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ดงันี ้ 
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“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจาํนวน 471,958,377.50 บาท (ส่ีร ้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้า

หมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ด

บาทหา้สิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น  943,916,755 หุน้ (เกา้รอ้ยส่ีสิบสามลา้นเกา้แสนหน่ึง

หมื่นหกพนัเจ็ดรอ้ยหา้สิบหา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ              0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั  943,916,755 หุน้ (เกา้รอ้ยส่ีสิบสามลา้นเกา้แสนหน่ึง

หมื่นหกพนัเจ็ดรอ้ยหา้สิบหา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ               -ไม่ม-ี ”  

 

 ในการนี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ

บรษิัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามมอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนและ

แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

รวมทัง้มีอาํนาจในการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมถอ้ยคาํเพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี ้ 

ในวาระนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ส่งคาํถามหรือขอ้เสนอแนะล่วงหนา้มายงับริษัทฯ หรือ ถามคาํถามในท่ี

ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบรษิัทฯ และการมอบอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 471,958,377.50 บาท จาก

ทุนจดทะเบียนจาํนวน 943,916,755 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 471,958,377.50 บาท และลดทนุ

ชาํระแลว้ของบรษิัทฯ โดยการลดมลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องหุน้ของบรษิัทฯ จากเดิมมลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 

บาท เป็นมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ และแกไ้ขหนงัสือ

บริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบ

อาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ

จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้   

เห็นดว้ย  307,488,924 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0 

งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 
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วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 

ในจาํนวนไม่เกิน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนจํานวน 707,536,887.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จํานวนไม่เกิน 

471,157,020 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสอื

บริคณหส์นธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ    

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวทณัฑิกา หตุามยั เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้ 

นางสาวทณัฑิกา หตุามยั แจง้ต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือใหบ้รษิัทฯ มีเงินทนุเพ่ิมเติมสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

พิจารณาเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ในจาํนวนไม่เกิน 

235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 

707,536,887.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่จาํนวนไม่เกิน 471,157,020 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ซึ่งไดจ้ัดส่ง

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ  

ทัง้นี ้การจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระนีจ้ะเกิดขึน้ภายหลงัการจดทะเบียนลดทนุ

จดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์

เรียบรอ้ยแลว้  

นอกจากนี ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ ตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของ

หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ดงันี ้      

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจาํนวน 707,536,887.50 บาท (เจ็ดรอ้ยเจ็ดลา้นหา้แสนสามหมื่นหกพนั

แปดรอ้ยแปดสิบเจ็ดบาทหา้สิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น  1,415,073,775 หุน้ (หน่ึงพันส่ีรอ้ยสิบห้าลา้นเจ็ดหมื่นสาม

พนัเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบหา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ                   0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั  1,415,073,775 หุน้ (หน่ึงพันส่ีรอ้ยสิบห้าลา้นเจ็ดหมื่นสาม

พนัเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบหา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ               -ไม่ม-ี ”  

 

ในการนี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ

บริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามมอบหมาย มีอาํนาจในการจดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียนและ

แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท กับกระทรวงพาณิชยร์วมถึงใหม้ีอาํนาจแกไ้ขให้

เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียนจนเสรจ็การ  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี ้ 
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ในวาระนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ส่งคาํถามหรือขอ้เสนอแนะล่วงหนา้มายังบริษัทฯ หรือ ถามคาํถามในท่ี

ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชมุลงมติในวาระพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบรษิัทฯ และการมอบอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่ วไป (General 

Mandate) ในจาํนวนไม่เกิน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 471,958,377.50 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนจํานวน 707,536,887.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่จํานวนไม่เกิน 

471,157,020 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีเสนอทกุ

ประการ ดว้ยคะแนนดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  307,487,924 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.9997 

ไม่เห็นดว้ย  1,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0003 

งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 

 

วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจํานวนไม่เกิน 471,157,020 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และบุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ตามแบบ

มอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate)    

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวทณัฑิกา หตุามยั เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้  

นางสาวทณัฑิกา หุตามยั แจง้ต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบ

อาํนาจทั่วไป (General Mandate) ในจาํนวนไม่เกิน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 

471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 707,536,887.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุ

ใหม่จาํนวนไม่เกิน 471,157,020 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดท่ีพิจารณาในวาระ

ท่ี 11 ขา้งตน้  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้

สามญัเพ่ิมทนุใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 471,157,020 หุน้ โดยมีรายละเอียดการจดัสรร ดงันี ้   

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 235,578,510 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งคิดเป็น

รอ้ยละ 15 (ไม่เกินรอ้ยละ 30) ของทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ มีมติให้

มีการเพ่ิมทนุจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทนุ

ชาํระแลว้ ภายหลงัการจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ โดยการลดมลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้จาก 

1 บาท เป็น 0.50 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์รียบรอ้ยแลว้  
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(2) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 157,052,340 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

เพ่ือเสนอขายใหแ้กป่ระชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 10 (ไม่เกินรอ้ยละ 20) ของ

ทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหม้ีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบ

อาํนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินรอ้ยละ 20 ของทนุชาํระแลว้ ภายหลงัการจดทะเบียน

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กับ

กระทรวงพาณิชยเ์รียบรอ้ยแลว้   

(3) จัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 78,526,170 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 5 (ไม่เกินรอ้ยละ 10) 

ของทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหม้ีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบ

มอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินรอ้ยละ 10 ของทุนชาํระแลว้ ภายหลังการจด

ทะเบียนลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ โดยการลดมลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กบั

กระทรวงพาณิชยเ์รียบรอ้ยแลว้   

สาํหรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตาม

สดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) เน่ืองจาก ณ วนัประชมุผูถื้อหุน้ และภายหลงัการโอนทนุสาํรองตาม

กฎหมายและทุนสาํรองส่วนเกินมูลค่าหุน้ ตามวาระท่ี 9 และการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยการลด

มูลค่าหุน้ท่ีตราไวต้ามวาระท่ี 10 บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมท่ีคงเหลืออยู่ หากในวนักาํหนดราคา

เสนอขายหุน้เพ่ือจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าว บริษัทฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินสิน้งวดซึ่งไดร้บั

การสอบทานจากผูส้อบบญัชีล่าสดุ ใหบ้รษิัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้ท่ีราคาตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ี

ตราไวไ้ด ้แต่ทัง้นี ้ตอ้งไม่ต ํ่ากว่า 0.10 บาท  

สาํหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในส่วนท่ีเก่ียวกับการเสนอขายหุน้ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public 

Offering) หรือใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) จะตอ้งไม่เป็นการจดัสรรใหแ้ก่บคุคลท่ีเก่ียว

โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูและการ

ปฏิบตัิการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดย

ราคาท่ีเสนอขายจะตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาตํ่าตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนในส่วนท่ีเก่ียวกับการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 

หรือต่อบุคคลในวงจาํกัด ทั้งนี ้เน่ืองจาก ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังการโอนทุนสาํรองตาม

กฎหมายและทุนสาํรองส่วนเกินมูลค่าหุน้ ตามวาระท่ี 9 และการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยการลด

มูลค่าหุน้ท่ีตราไวต้ามวาระท่ี 10 บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมท่ีคงเหลืออยู่ หากในวนักาํหนดราคา

เสนอขายหุน้เพ่ือจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าว บริษัทฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินสิน้งวดซึ่งไดร้บั

การสอบทานจากผูส้อบบญัชีล่าสดุ ใหบ้รษิัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้ท่ีราคาตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ี

ตราไวไ้ด ้แต่ทัง้นี ้ตอ้งไม่ต ํ่ากว่า 0.10 บาท  
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ทั้งนี ้ในการกาํหนดราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัดจะตอ้งเป็นราคาท่ีดีท่ีสุดตาม

สภาวะตลาดในช่วงท่ีเสนอขายหุน้ ซึ่งราคาเสนอขายดงักล่าวอาจมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 

10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนญุาตใหบ้รษิทั

จดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกัด (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยราคาตลาด 

หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุน้สามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่

นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนั และไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขายหุน้เพ่ือ

จดัสรรหุน้เพ่ิมทนุในแต่ละครัง้  

อย่างไรก็ดี เมื่อมีการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุโดยวิธีการตาม ขอ้ (1) ขอ้ (2) และ ขอ้ (3) โดยวิธีใดวิธีหน่ึง 

หรือหลายวิธีรวมกัน ทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเพ่ิมตอ้งไม่เกินกว่า 235,578,510 หุน้ ซึ่งคิดเป็น

รอ้ยละ 15 (ไม่เกินรอ้ยละ 30) ของทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหม้ีการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทุนชาํระแลว้ 

ภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้จาก 1 บาท เป็น 

0.50 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์รียบรอ้ยแลว้ โดยหากจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุโดยวิธีการตาม ขอ้ (2) และ/หรือ 

ขอ้ (3) ทุนชาํระแลว้ในส่วนท่ีเพ่ิมตอ้งไม่เกินกว่า 157,052,340 หุน้ ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 10 (ไม่เกินรอ้ยละ 

20) ของทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหม้ีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบ

มอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินรอ้ยละ 20 ของทุนชาํระแลว้ ภายหลงัการจดทะเบียน

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กับกระทรวง

พาณิชยเ์รียบรอ้ยแลว้ 

การเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวจะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวันท่ีบริษัทฯ จัดประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในครัง้ถัดไป หรือภายในวนัท่ี กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัใหม้ีการประชุมสามญั    

ผูถื้อหุน้ประจาํปีในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน  

โดยรายละเอียดของการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ในครัง้นี ้

ปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผุ้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

 ในการนี ้ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอาํนาจในการกาํหนดและเปล่ียนแปลงรายละเอียดต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จาํกดัเพียง 

(1) พิจารณากาํหนด แกไ้ข หรือเปล่ียนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ ซึง่ 

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ การกาํหนดราคาเสนอขาย (ทัง้นี ้เน่ืองจาก ณ วนัประชุมผูถื้อหุน้ และ

ภายหลงัการโอนทุนสาํรองตามกฎหมายและทนุสาํรองส่วนเกินมลูค่าหุน้ ตามวาระท่ี 9 และการ

ลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยการลดมลูค่าหุน้ท่ีตราไวต้ามวาระท่ี 10 บริษัทฯ ยงัคงมีผลขาดทนุ

สะสมท่ีคงเหลืออยู่ หากในวนักาํหนดราคาเสนอขายหุน้เพ่ือจัดสรรหุน้เพ่ิมทุน บริษัทฯ ยังมีผล

ขาดทุนสะสมตามงบการเงินสิน้งวดซึ่งไดร้ับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีล่าสุด ให้บริษัทฯ 

สามารถออกและเสนอขายหุน้ท่ีราคาตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ท่ีตราไว้ได ้แต่ทั้งนี ้ตอ้งไม่ต ํ่ากว่า 0.10 

บาท) จาํนวนท่ีจดัสรร ระยะเวลาการเสนอขาย การชาํระค่าหุน้ วนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
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ในการจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน การเสนอขายเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ และการกาํหนด

ขอ้กาํหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว    

เป็นตน้  

(2) เขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ดาํเนินการ

อ่ืนใดท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว 

(3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคาํขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร

หุน้ สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาํขออนุญาต เอกสาร และหลกัฐาน

ดงักล่าว ต่อหน่วยงานกาํกบัดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวเขา้จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงมีอาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นเก่ียวกับการ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว   

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี ้  

ในวาระนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ส่งคาํถามหรือขอ้เสนอแนะล่วงหนา้มายงับริษัทฯ หรือ ถามคาํถามในท่ี

ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่เป็นจาํนวน       

ไม่เกิน 471,157,020 หุ้น โดยมีรายละเอียดการจัดสรรและการมอบอาํนาจตามท่ีเสนอข้างตน้ ทุก

ประการ  

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 

471,157,020 หุน้ โดยมีรายละเอียดการจดัสรรและการมอบอาํนาจตามท่ีเสนอขา้งตน้ทุกประการ ดว้ย

คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้  

เห็นดว้ย  307,487,924 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.9997 

ไม่เห็นดว้ย  1,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0003 

งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 

 

วาระที ่13 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ไม่ม ี
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เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติมแลว้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะทกุท่านท่ีสละเวลาเขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้และหวงัว่าจะไดร้บัความรว่มมือจากผูถื้อหุน้ทกุท่านในโอกาสต่อไป และ

กล่าวปิดประชมุเวลา 16.00 น.   

 

ลงชื่อ - นายแมทธิว กิจโอธาน - ประธานในท่ีประชมุ 

                (นายแมทธิว กิจโอธาน) 

 

  ลงชื่อ - นางองัคณีย์ ฤกษ์ศริิสขุ - เลขานกุารบรษิัท 

               (นางองัคณีย ์ฤกษ์ศิรสิขุ) 

 


