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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 

บรษัิท ไทยอตุสาหกรรมพลาสตกิ (1994) จาํกดั (มหาชน) 

บรษัิท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เมื่อวันท่ี 

8 เมษายน 2564 เวลา 10.15 – 11.15 น. ณ ห้องแอลแพคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เลขท่ี 8/8 ตําบลบางม่วง อําเภอ

บางใหญ่ จังหวัดนนทบุร ีประเทศไทย โดยมีผู้ท่ีเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ 

กรรมการบรษัิท 

1. รศ.ดร. มนตร ี     โสคติยานุรักษ์  ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ 

2. นาย ธีระชัย         ธีระรุจินนท์  กรรมการบรษัิท / กรรมการผู้จัดการ 

3. นาง พูนสิน          ธีระรุจินนท์  กรรมการบรษัิท / รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน 

4. นาย วรีะศักด์ิ      พรหมมาศ  กรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นาย ไพบูลย ์  อรุณประสบสุข  กรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6. นาง พัชร ี  ฉัตรแก้วบรบูิรณ ์  กรรมการบรษัิท 

7. นาย สุภชาต         แตงน้อย   กรรมการบรษัิท 

8. นาง ดลนภา         เจียมกนก   กรรมการบรษัิท 

9. นาย ณัฐวุฒิ          ปุณณเสถยีร  กรรมการบรษัิท / ผู้อํานวยการสายงานขายและขนส่ง 

10. นาย ปิติพงศ์  อาชามงคล  กรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

ผู้บรหิาร 

1. นาย อภิรัตน ์  ธีระรุจินนท์  รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ 

2. นางสาว อรนุตร์ ใจประสาท   ผู้อํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 

3. นางสาว ฐิติพร  ประทีปรัตน ์  ผู้อํานวยการสายงานปฏิบัติการสํานักงาน 

4. นาย เดชา  พุดขุนทด   ผู้อํานวยการสายงานปฏิบัติการโรงงาน 

ผู้สอบบัญชี 

1. นาย พิศิษฐ์   ชีวะเรอืงโรจน ์  บรษัิท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด 

เลขานกุารบรษัิท 

1. นาย ณัฐภัทร  พูนผลทวลีาภ  เลขานกุารบรษัิท 
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- เร ิ่มการประชมุ เวลา 10.00 น. - 

พิธีกร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นของบรษัิทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 13 ท่าน รวมเป็นจํานวนหุ้น 

185,705,000 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จํานวน 1 ท่าน รวมเป็นจํานวนหุ้น 100 หุ้น และผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จํานวน 13 

ท่าน รวมเป็นจํานวนหุ้น 24,168,300 หุ้น นับรวมเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุมจํานวน 27 ท่าน (ซ่ึงไม่น้อยกว่า 25 คน) จํานวนหุ้น

รวมท้ังส้ิน 209,873,400 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 77.73 (ซ่ึงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด) ของจํานวนหุ้น

ท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วของบรษัิทฯ ท้ังส้ิน 270,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบรษัิทฯ 

พิธีกร กล่าวแนะนําบุคลากรของบรษัิทฯ โดยมีกรรมการบรษัิทท้ังหมด 10 ท่าน จากจํานวนกรรมการบรษัิทท้ังหมดจํานวน 

10 ท่าน เข้าร่วมการประชุม (คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการบรษัิท) ผู้บรหิาร 4 ท่าน ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ 1 

ท่าน และเลขานุการบรษัิท 1 ท่าน 

รศ.ดร. มนตร ีโสคตยิานรัุกษ์ (ประธานกรรมการบรษัิท) ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น

และผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายให้ พิธีกร ช้ีแจงรายละเอียดเกีย่วกบัระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียง

ลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ท่ีประชุมรับทราบ 

พิธีกร ช้ีแจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบรษัิท ได้กําหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง

หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 

2. การดําเนินการประชุม จะเรยีงตามลําดับวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะช้ีแจงในรายละเอียด

ของแต่ละวาระให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา 

3. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรอืต้องการให้กรรมการหรอืผู้บรหิารช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเด็นใด ขอให้ผู้ถือหุ้น

ท่ีต้องการสอบถามยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ หรอืผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากประธานฯ นําเสนอจบในแต่ละวาระ หรอืเมื่อ

พิจารณาครบทุกวาระแล้ว และเมื่อประธานฯ ได้อนุญาตแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งช่ือ นามสกุล 

พร้อมช้ีแจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง หรอืได้รับมอบฉันทะ และการถามตอบในวาระนั้นๆ ขอให้แสดง

ความคิดเห็นและสอบถามให้ตรงตามวาระอยา่งกระชับ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่น ได้ใช้สิทธิและเพ่ือการบรหิาร

การประชุมให้อยู่ในเวลาท่ีกําหนด หากผู้ถือหุ้นมีคําถามท่ีไม่ตรงกับวาระท่ีพิจารณา ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วง

ท้ายของการประชุม 

4. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากท่ีประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนใน

วาระท่ีเหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือ ให้เจ้าหน้าท่ีบรษัิทฯ ก่อนการออกจากห้องประชุม 

เพ่ือทางบรษัิทฯ จะทําการบันทึกคะแนนไว้ในระบบ 

5. สําหรับเง่ือนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้ 

ก. วาระท่ีต้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ  ลงคะแนนเสียง คือ วาระท่ี 

1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 8 

ข. วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมัติไม่น้อยกว่าเสียง 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือ หุ้นซ่ึงมาประชุมคือ วาระท่ี 7    
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ค. สําหรับวาระท่ี 2 และวาระท่ี 6 เป็นการรายงานผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2563 และรายงานการแต่งต้ัง

กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก ซ่ึงเป็นเร ื่องเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติ  

6. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรอืบรษัิทฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ออกจากท่ีประชุมได้เป็นการช่ัวคราวในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในเร ื่องของการอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการ ผู้ถือหุ้น

ทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ 

7. เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน ประธานฯ จะเรยีนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรอืงดออก

เสียงหรอืไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรอืงดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่า ทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามท่ี

ประธานฯ เสนอ 

ก. สําหรับผู้ถือหุ้นหรอืผู้ท่ีมอบฉันทะท่ีไม่เห็นด้วยหรอืประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านท่ีไม่เห็นด้วย

หรอืงดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ โดยกาเคร ื่องหมายถูก  ลงในกรอบส่ีเหล่ียมในช่องท่ี

ท่านต้องการ พร้อมท้ังลงลายมือช่ือและขอให้ท่านยกมือขึ้น เพ่ือให้พนักงานของบรษัิทฯ ไปเก็บบัตรเพ่ือมานับ

คะแนน 

ข. สําหรับผู้ถือหุ้นหรอืผู้ท่ีมอบฉันทะท่ีไม่คัดค้านหรอืไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระท่ีเสนอ และไม่ต้อง

ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน  บรษัิทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและ/หรอืงดออกเสียงนั้น หักออกจาก

จํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุมหรอืมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน เพ่ือสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ      

ค. สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บรษัิทฯ ได้ทําการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ใน

คอมพิวเตอร์แล้ว ท่านท่ีรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสําหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบ

ฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวธิีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวธิีการท่ีแจ้งไป 

8. เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในวาระการพิจารณาลงมติแต่งต้ัง

กรรมการนั้น จะพิจารณาเป็นรายบุคคล ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท้ังท่ีประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอืงดออก

เสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบรษัิทฯ ไปเก็บเพ่ือมานับคะแนน ท้ังนี้ 

บัตรลงคะแนนท่ีออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่พนักงานภายหลังจากเสร็จส้ินวาระการประชุม 

9. ท่านประธานฯ จะเป็นผู้เรยีนให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนับได้ จะ

เป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมท้ังด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะ

ใช้จํานวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ 

เมื่อ พิธีกร ช้ีแจงเสร็จแล้ว จึงขอให้ประธานฯ ดําเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้ 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มถิุนายน 2563 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซ่ึงได้จัดประชุมเมื่อวันท่ี 17 

มิถุนายน 2563 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้นําส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ จํานวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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เมื่อประธานฯ ช้ีแจงเสร็จ พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเพ่ิมเติมถึงประเด็นขอ้สงสัยต่างๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถามหรอืเสนอความเห็น พิธีกรจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2563 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 

2563 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย 209,873,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาว อรนุตร์ ใจประสาท (ผู้อํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)) รายงานผลการ

ดําเนินงานของบรษัิทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ให้ท่ีประชุมทราบ 

นางสาว อรนตุร์ ใจประสาท (ผู้อํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)) รายงานผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ฐานะทางการเงนิ (ลา้นบาท) ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 

รายได้จากการขาย 469.71 506.44 

รายได้อืน่ 4.17 6.62 

รายได้รวม 473.88 513.06 

กําไรสุทธ ิ 34.59 33.31 

สินทรัพย์รวม 373.73 353.79 

หนี้สินรวม 62.15 50.81 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 311.58 302.98 

ปรมิาณการขาย (ตนั) 2563 2562 

ถุงบรรจุอาหาร (PP) 4,854.07 4,880.31 

ถุงบรรจุอาหารและถุงหูห้ิว (HDPE) 3,009.82 2,809.99 

ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร (Wrap) 591.35 635.13 

กล่องกระดาษบรรจุอาหาร (B-LEAF) 61.41 1.04 

รวม 8,516.65 8,326.48 
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ปรมิาณการขาย (ลา้นบาท) 2563 2562 

ถุงบรรจุอาหาร (PP) 248.73 271.00 

ถุงบรรจุอาหารและถุงหูห้ิว (HDPE) 159.46 173.78 

ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร (Wrap) 56.62 61.56 

กล่องกระดาษบรรจุอาหาร (B-LEAF) 4.91 0.11 

 

อตัราสว่นทีส่าํคญั ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า) 0.20 0.17 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 7.30 6.49 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 9.51 9.52 

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถอืหุ้น (%) 11.26 11.12 

นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท ์(รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ) ช้ีแจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตร ีวันท่ี 15 

กุมภาพันธ์ 2564 เร ื่องแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก (ร่าง) ท่ีมีเป้าหมายในการลด เลิกใช้พลาสติก ด้วยการใช้วัสดุ

ทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยประเภทของพลาสติกท่ีเกี่ยวข้องกับบรษัิทฯ คือ ถุงพลาสติกหูห้ิวความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน 

นั้น บรษัิทฯ ได้รับผลกระทบจากแผนปฏิบัติการเพียงเล็กน้อย เนื่องจากบรษัิทฯ สามารถผลิตถุงพลาสติกหูห้ิวความหนามากกว่า 36 

ไมครอน ซ่ึงเป็นความหนามากกว่าท่ีเกณฑ์กําหนด มาเพ่ือทดแทนการใช้งานได้ นอกจากนี้ บรษัิทฯ เพ่ิมกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหาร

ประเภทกระดาษ ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือนํามาทดแทนสินค้าประเภทกล่องโฟมบรรจุอาหาร ท่ีอยู่ในแผนการ

ลด เลิกใช้งานในอนาคต เช่นเดียวกันกับถุงพลาสติกหูห้ิวความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน 

เมื่อ นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ ช้ีแจงเสร็จแล้ว พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเพ่ิมเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แต่

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรอืเสนอความเห็น จึงขอให้ท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2563 

พิธีกร ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระนี้ เป็นการรายงานผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ ให้ท่ีประชุมรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดงบการเงินประจําปี 2563 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

พิธีกร ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บรษัิทฯ ได้จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษัิทฯ สําหรับปีส้ินสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามหลักการบัญชีท่ัวไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทตามลําดับแล้ว โดย นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรอืงโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 

จากบรษัิท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ได้แสดงความเห็นไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบรษัิทฯ แสดง

ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยถูกต้อง

ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจําปี 2563 ท้ังนี้ คณะกรรมการ
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บรษัิทพิจารณาแล้วเห็นว่า บรษัิทฯ ได้จัดทํารายงานทางการเงินท่ีถกูต้องและเป็นธรรม สามารถสะท้อนผลประกอบการบรษัิทฯ ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2563 ได้อย่างแท้จรงิและสมเหตุสมผล 

พิธีกร แจ้งต่อท่ีประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ จํานวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของ

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมเพ่ิมซักถามเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรอืเสนอ

ความเห็น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติงบการเงินประจําปี 2563 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจําปี 2563 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีคะแนน

เสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย 209,873,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการ

จ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 

พิธีกร รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบรษัิทฯ ข้อ 49 บรษัิทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน

สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อย

กว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บรษัิทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าอัตราร้อยละสามสิบ (30) ของกําไร

สุทธิหลังหักภาษีเงินได้และและสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอื่นๆ (ถ้ามี) ในแต่ละปี 

ท้ังนี้ จากผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ ในปี 2563 บรษัิทฯ มีกําไรสุทธิจากงบการเงินจํานวน 34,592,491 บาท คิดเป็น

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานเท่ากับ 0.128 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบรษัิทจึงเห็นควรให้มีการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย

และการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีจํานวน 1,740,000 บาทเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย (คิดเป็นร้อยละ 5.03 ของกําไร

สุทธิประจําปีจํานวน 34,592,491 บาท) เนื่องจากบรษัิทฯ ยังมีทุนสํารองตามกฎหมายไม่ครบตามท่ีระบุไว้ใน

ข้อบังคับของบรษัิทฯ ซ่ึงจะมีผลทําให้บรษัิทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวน 8,450,000 บาท ณ ส้ินปี 

2563 คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.26 ของทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท 
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2. จ่ายปันผลเป็นเงินในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจํานวนเงินปันผลท้ังหมดท่ีบรษัิทฯ จะต้องจ่ายเท่ากับ 

27,000,000 บาท ซ่ึงในการจ่ายปันผล บรษัิทฯ จะทําการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 

ดังนั้น จํานวนภาษีท่ีจะถูกหักไว้คิดเป็นจํานวน 0.01 บาทต่อหุ้น โดยจํานวนเงินปันผลท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหัก

ภาษี ณ ท่ีจ่ายแล้ว จะเท่ากับ 0.09 บาทต่อหุ้น โดยกําหนดวันบันทึกรายช่ือผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล 

(Record Date) ในวันท่ี 23 เมษายน 2564 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

พิธีกร แจ้งต่อท่ีประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ จํานวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของ

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเพ่ิมเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรอืเสนอ

ความเห็น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ประจําปี 2563 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปัน

ผลประจําปี 2563 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี ้

เห็นด้วย 209,873,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในวาระนี้ มีกรรมการบรษัิทผู้ท่ีถูกเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งต้ังเป็นกรรมการบรษัิทอีกวาระหนึ่ง 

จํานวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (2) นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์ (3) นาง พัชร ีฉัตรแก้วบรบูิรณ์ และ (4) นาย ณัฐวุฒิ 

ปุณณเสถียร จึงขอเชิญกรรมการบรษัิทท่ีถูกเสนอช่ือท้ัง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุมแห่งนี้ช่ัวคราว เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้

สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก  

กรรมการบรษัิทท้ัง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (2) นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์ (3) นาง พัชร ีฉัตรแก้วบรบูิรณ์ และ (4) นาย  

ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร ออกจากห้องประชุมช่ัวคราว 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

พิธีกร รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของบรษัิทฯ ข้อ 18 กําหนดให้ในการ

ประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้

ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารง
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ตําแหน่งใหม่ได้ โดยกรรมการบรษัิทท่ีครบกําหนดออกตามวาระมีจํานวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (2) นาง พูนสิน 

ธีระรุจินนท์ (3) นาง พัชร ีฉัตรแก้วบรบูิรณ์ และ (4) นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร 

พิธีกร รายงานเพ่ิมเติมว่า บรษัิทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะเสนอบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาแต่งต้ัง

เป็นกรรมการบรษัิทเพ่ือให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถงึวันท่ี 31 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้

ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิท (ไม่นับรวมเสียงของ

กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการบรษัิทท้ัง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการด้วยความเสียสละ 

รอบคอบ ซ่ือสัตย์สุจรติ และให้คําแนะนําอันเป็นประโยชนต่์อบรษัิทและผู้ถือหุ้นเสมอมา รวมท้ังยังมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบ

ธุรกิจของบรษัิทฯ คณะกรรมการบรษัิทจึงเห็นควรเสนอให้แต่งต้ังกรรมการบรษัิทท่ีครบกําหนดออกตามวาระท้ัง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นาย 

ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (2) นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์ (3) นาง พัชร ีฉัตรแก้วบรบูิรณ์ และ (4) นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร กลับเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการบรษัิทอีกวาระหนึ่ง 

พิธีกร ได้แจ้งท่ีประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ จํานวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของ

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเพ่ิมเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรอืเสนอ

ความเห็น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งต้ังกรรมการบรษัิทท่ีครบกําหนดออกตามวาระท้ัง 4 ท่าน ได้แก่  

(1) นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (2) นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์ (3) นาง พัชร ีฉัตรแก้วบรบูิรณ์ และ (4) นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร กลับเข้า

ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

(1) นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ ได้รับมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 49,793,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 160,080,000 เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(2) นาง พูนสิน ธรีะรุจินนท์ ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 209,798,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 75,000 เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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(3) นาง พัชร ีฉตัรแกว้บรบูิรณ ์ได้รับมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 201,823,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 8,050,000 เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(4) นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถยีร ได้รับมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 209,803,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 70,000 เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ เชิญกรรมการบรษัิทท้ัง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (2) นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์ (3) นาง พัชร ีฉัตรแก้ว

บรบูิรณ์ และ (4) นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร กลับเข้าห้องประชุมเพ่ือร่วมประชุมในวาระถัดไป 

วาระที ่6 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก 

พิธีกร รายงานต่อท่ีประชุมว่า เนื่องจากนาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร แจ้งความประสงค์ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากมีภารกิจส่วนตัว

หลายประการ โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้

ร่วมกันพิจารณากล่ันกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่ของบรษัิทฯ โดยได้พิจารณาคัดเลือก

กรรมการใหม่ตามหลักเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหากรรมการท่ีกําหนดไว้ของบรษัิทฯ และเป็นไปตาม พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากัดและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยได้เสนอช่ือนาย ปิติพงศ์ อาชามงคล เป็นกรรมการใหม่ของบรษัิทฯ เนื่องจากเป็น

ผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการท่ีกําหนดไว้ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถซ่ึงจะช่วย

สนับสนุนการดําเนินงานของบรษัิทฯ ในฐานะกรรมการของบรษัิทฯ 

พิธกีร รายงานเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการบรษัิท ในท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังท่ี 1/2564 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ

แล้ว มีมติแต่งต้ังนาย ปิติพงศ์ อาชามงคล เป็นกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร ท่ีลาออก เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานของบรษัิทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีจะสามารถช่วยให้ธุรกิจของบรษัิทฯ ก้าวหน้าและประสบความสําเร็จ โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 25 

กุมภาพันธ์ 2564 และเห็นควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือรับทราบการแต่งต้ังกรรมการดังกล่าว 
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พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเพ่ิมเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรอืเสนอ

ความเห็น จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก 

พิธีกร ได้แจ้งท่ีประชุมว่า วาระนี้ เป็นการรายงานการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกให้ท่ีประชุมรับทราบ จึงไม่มี

การลงมติ 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2564 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

ประจําปี 2564 

พิธีกร รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบรษัิทฯ ข้อ 30 บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ท่ีประชุมผู้

ถือหุ้นจะกําหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบ

แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรอืตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลักเกณฑ์และ

จะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรอืจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการ และ

คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) มีดังนี้ 

1.) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน   
ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คร้ัง) 2564 2563 

− ประธานกรรมการบรษัิท 60,000 60,000 
− กรรมการบรษัิท 30,000 30,000 
− ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 
− กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 
− ประธานกรรมการบรหิาร - - 
− กรรมการบรหิาร - - 
− ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง - - 
− กรรมการบรหิารความเส่ียง - - 
− ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - - 
− กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - - 

   

2.) ค่าตอบแทนอื่น   
วงเงินประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 2564 2563 

− IPD (ผู้ป่วยใน) (บาท / วัน) 2,500 2,500 
− OPD (ผู้ป่วยนอก) (บาท / คร้ัง) 1,000 1,000 
− อุบัติเหตุ (บาท / คร้ัง) 8,000 8,000 

พิธีกร ได้แจ้งท่ีประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ จํานวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่านมติ คือ เสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเพ่ิมเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรอืเสนอ

ความเห็น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2564 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2564 

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย 209,873,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นาย วรีะศักด์ิ พรหมมาศ (กรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการตรวจสอบ) เป็นผู้รายงาน

รายละเอียดการผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 

นาย วรีะศกัดิ ์พรหมมาศ (กรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการตรวจสอบ) ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบ

บัญชีจาก บรษัิท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ ประจําปี 2564 โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ท้ังปีจํานวน 1,900,000 บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี 2564 จํานวน 

1,000,000 บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน สําหรับไตรมาส ไตรมาสละ 300,000 บาท ซ่ึงเป็นอัตราค่าตอบแทนและ

หลักการเดียวกันกับปี 2563 ซ่ึงไม่รวมค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น โดยมีรายช่ือของผู้สอบบัญชีของบรษัิท 

แห่ง บรษัิท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ดังนี้ 

รายนามผู้สอบบัญช ี ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเลขที ่

นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรอืงโรจน ์ 2803 

(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ จํานวน 6 ปี ปีพ.ศ. 2558 – 2563) 

นาย เมธี รัตนศรเีมธา 3425 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ) 

นาย อัครเดช เปล่ียนสกุล 5389 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ) 

นาง สาวกรทิพย์ วาณิชวเิศษกุล 6947 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ) 

หรอืผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสํานักงานเดียวกันแห่งบรษัิท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมี

อํานาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษัิทฯ ได้ 
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นาย วรีะศกัดิ ์พรหมมาศ (กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ) รายงานเพ่ิมเติมว่า ผู้สอบบัญชีท่ีนําเสนอมาขา้งต้น ไม่มี

ความสัมพันธ์หรอืส่วนได้เสียกับบรษัิทฯ ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ

ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษัิทฯ โดยสํานักงานผู้สอบบัญชีท่ีเสนอแต่งต้ัง เป็นผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ 

ต้ังแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน 

พิธีกร ได้แจ้งท่ีประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ จํานวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของ

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเพ่ิมเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรอืเสนอ

ความเห็น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผู้สอบบัญชีประจําปี 

2564 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี ้

เห็นด้วย 209,873,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง   

บัตรเสีย - เสียง   

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พิจารณาเร ื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ไม่มีเร ื่องเพ่ือพิจารณาอื่นๆ จึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมเสนอเร ื่องเพ่ือพิจารณาหรอืซักถามถึง

ประเด็นข้อสงสัย 

เมื่อท่ีประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเร ื่องเพ่ือพิจารณาอื่นๆ หรอื

ซักถามและเสนอความเห็น ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีมาเข้าร่วมการประชุมและปิดการประชุม ณ เวลา 11.15 น. 

- ปิดประชมุ เมือ่เวลา 11.15 น. - 

 

ลงนาม           -ลายมือช่ือ-   

(นาย ณฐัภัทร พูนผลทวลีาภ) 

ผู้บันทึกการประชุม 

ลงนาม           -ลายมือช่ือ-   

(รศ.ดร. มนตร ีโสคติยานุรักษ์) 

ประธานในท่ีประชุม 

 

      

 


