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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2565 

บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

 

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565  ดว้ยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  โดยด าเนินการถ่ายทอด 
ณ หอ้งประชุมใหญ่ของบริษัท บี - 52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   อาคารเพรสิเดน้ท ์ทาวเวอร์  ชัน้ 7  เลขที่ 973  ถนน
เพลนิจิต  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2565   

ก่อนเริ่มประชุม  นางสาวสุจินตรา มูลศรี  ผูท้  าหนา้ที่ เป็นผูด้  าเนินการประชุมของที่ประชุม (“ผูด้  าเนินการ

ประชุม”)  ไดชี้แ้จงว่า  เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)        บริษัทมี

ความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ รวมถึงผูท้ี่มีส่วนร่วมในการจดัประชุมเป็นอย่างยิ่ง   

บริษัทจึงไดด้  าเนินการจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565   ดว้ยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-Meeting)  โดย

ด าเนินการถ่ายทอด ณ หอ้งประชมุใหญ่ของบรษัิท บี - 52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   อาคารเพรสเิดน้ท ์ทาวเวอร ์ ชัน้ 7  

เลขที่ 973  ถนนเพลนิจิต  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330     

โดยมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง  จ านวน    3 ราย  รวมจ านวนหุน้              3,091  หุน้  
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ  จ านวน  26 ราย  รวมจ านวนหุน้   423,011,029  หุน้  
รวมผูถื้อหุน้ทัง้สิน้   จ านวน 29 ราย  รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้  423,014,120  หุน้  
คิดเป็นรอ้ยละ 59.1059 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมดจ านวน 715,688,663 หุน้ ซึง่ครบเป็นองคป์ระชมุ                            

 
เร่ิมประชุมเวลา 10.41 น. 

เมื่อผูถื้อหุน้มาครบองคป์ระชมุแลว้ ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ตอ่ที่ประชมุวา่ ขณะนี ้เวลา 10.41 น. มีผูถื้อหุน้ และ
ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 29 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 423,014,120 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 59.1059 ของจ านวน
หุน้ที่ออกจ าหน่ายและเรยีกช าระแลว้ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 35 ไดร้ะบวุ่า “ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อ
หุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่ยี่สบิหา้ (25) คนหรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้
ถือหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็น
องคป์ระชมุ”  

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (Record Date) ใน
วนัท่ี 30 มีนาคม 2565  มีผูถื้อหุน้ทัง้สิน้  4,978  ราย รวมจ านวนหุน้  715,688,663 หุน้  

โดยมีนายสเุทพ พงษ์พิทกัษ์ ประธานกรรมการบรษัิท (“ประธานฯ”) ซึง่ท าหนา้ที่ประธานที่ประชมุ กลา่วเปิดการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 และมอบหมายใหน้างสาวสจิุนตรา มลูศรี ท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุมของที่
ประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”)  

ผูด้  าเนินการประชมุกลา่วแนะน ากรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารดงันี ้ 
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กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจ านวน  8  ทา่น 

1. นายสเุทพ พงษ์พิทกัษ ์ ด ารงต าแหนง่ ประธานคณะกรรมการบรษัิท กรรมการอิสระ 
    และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายนิมิต  วงศจ์รยิกลุ  ด ารงต าแหนง่  กรรมการ  และ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
3. นางสาวนราวดี  วรวณิชชา  ด ารงต าแหนง่  กรรมการ / กรรมการบรหิาร   

    และ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

              4.    นายจ านรรจ ์ กลุนรตัน ์ ด ารงต าแหนง่  กรรมการ / กรรมการอิสระ 

    และกรรมการตรวจสอบ 

              5.    นางอารยา สลัเลขวิทย ์ ด ารงต าแหนง่ กรรมการ / กรรมการอิสระ  

    และ กรรมการตรวจสอบ 

              6.    นายชวภาส องคม์หทัมงคล  ด ารงต าแหนง่  กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

     และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายลงทนุ  

              7.    นางอภิญญา  บษุราตระกลู  ด ารงต าแหนง่  กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

              8.    นางสาวออ้ยทิพย ์ ชลธิชานนัทน ์ ด ารงต าแหนง่ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 

 

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด 

1. นายโกมินทร ์ ลิน้ปราชญา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
2. นายธนาทิตย ์ รกัษ์เสถียรภาพ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
3. นายวฒุิพงษ์   ดิษฐยิม้  ผูช้่วยผูส้อบบญัชี  

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อารยา แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากัด 

1. นายวิธวินท ์    ขอบญุสง่เสรมิ ที่ปรกึษากฎหมาย 

              นอกจากนี ้บรษัิทไดม้อบหมายใหบ้รษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  ซึง่เป็นหนว่ยงานอิสระท าหนา้ที่ในการ
ลงทะเบียนการประชมุ ตรวจสอบการลงทะเบยีน รวบรวมและตรวจนบัผลการลงคะแนนเสยีงในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้
ดว้ย  

 

ผูด้  าเนินการประชุมแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

เก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนันัน้ ในการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ไดเ้ปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดส้ามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้ได ้ซึ่งมี

ขอ้มลูโดยสงัเขปตามที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 7 
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ผูด้  าเนินการประชุม ไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่า วิธีการแสดงตนของผูร้่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ ( E-

Meeting)  เป็นไปตามค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ ขัน้ตอนการลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขา้รว่มประชุม และการออก

เสยีงลงคะแนนผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting)  ที่ไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุเรยีบรอ้ยแลว้  

วิธีการลงคะแนน 

1. ผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่ โดยใหน้บั 1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง 

2. เพื่อความสะดวกในการนบัคะแนนเสียง  ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดกดปุ่ มไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง  และ

ยืนยนัภายในเวลาก าหนด ใหถื้อวา่ที่ประชมุมีมติอนมุตัิตามที่บรษัิทน าเสนอ  

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง  และเมื่อกดปุ่ มลงคะแนนเรียบรอ้ยแลว้ โปรดกดปุ่ มยืนยนั

การลงคะแนนอีกครัง้หนึ่ง  เพื่อใหบ้ริษัทสามารถบนัทึกคะแนนเขา้สูร่ะบบต่อไป   ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ตอ้งกดปุ่ ม

ลงคะแนนและยืนยนัการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่ก าหนด และเมื่อครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน

และยืนยนัการลงคะแนนแลว้  เจา้หนา้ที่ของบรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  จะท าการปิดระบบการ

ลงคะแนนส าหรบัวาระนัน้  

3. ในการรวมผลคะแนน บรษัิทฯ จะน าคะแนนเสยีงที่  ไมเ่ห็นดว้ย  และ งดออกเสยีง    มาหกัออกจากจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นดว้ย   

4. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใชส้ิทธิลงคะแนนมาเรียบรอ้ยเป็นการล่วงหนา้  บริษัทจะนบั

คะแนนเสยีงตามที่ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะมาทกุประการ 

5. โดยผูด้  าเนินการประชมุจะถามในทกุ ๆ วาระ วา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดจะออกเสยีงไมเ่ห็นดว้ย  หรอื งดออกเสยีง 

หรอืไม ่

เมื่อไดม้ีการออกเสยีงลงคะแนนแลว้  บรษัิทจะแจง้ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระใหท้ี่ประชมุทราบ 

เมื่อผูด้  าเนินการประชุมไดชี้แ้จงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเรียบรอ้ยแลว้ จึงไดด้  าเนินการประชุมโดยเรียงตาม
ระเบียบวาระการประชมุที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน

2564 
 ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชมุชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 
2/2564  ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และไดส้่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย  ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการ
ประชมุดงักลา่วไดบ้นัทกึขึน้โดยถกูตอ้ง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้นี ้ เพื่อรบัรองรายงานการประชมุวิสามญั
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 ดงักลา่ว รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ไดส้ง่ใหก้บัผูถื้อหุน้
พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ 

ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามตอ่ที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 
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เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถาม ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสยีงในเรือ่งดงักลา่วตามที่
เสนอ 

โดยมตใินวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัจิากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงของผู้
ถือหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน     - ราย  รวมจ านวน     -   หุน้  

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้  จ านวน    29 ราย  รวมจ านวน      423,014,120 หุน้ 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนเสียงของ 
ผู้ถอืหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 423,014,120 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

รวม 423,014,120 100.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  2/2564  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่   
9 พฤศจิกายน 2564 ตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2564  
 ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชมุชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บังคับบริษัท ขอ้ 52 ระบุว่า คณะกรรมการตอ้งจัดส่ง
เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ
ผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอ้มลูประกอบรายงานดงักลา่ว 
คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

และรายงานประจ าปีของบรษัิทซึง่จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกนักบัหนงัสอืเชิญประชมุ โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย ไดอ้  านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุทา่นในการจดัท า QR Code ปะหนา้เอกสารเชิญประชมุ โดยผูถื้อหุน้สามารถ
สแกน QR Code เพื่อรบัขอ้มลูในรูปแบบไฟลเ์อกสารผา่นระบบออนไลน ์

นางสาวอ้อยทิพย์  ชลธิชานันทน์ กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการ
ด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2564 โดยสรุปสาระส าคญัดงันี ้
 ในปี 2564  ที่ผา่นมา เป็นปีที่บรษัิทไดม้ีการขยายธุรกิจเพิม่ขึน้ โดยตอ่ยอดจากเครอืขา่ยที่เรามี ทัง้นีบ้รษัิทไดม้ี

การจดัตัง้บรษัิทยอ่ยเพิ่มขึน้ คือบรษัิท โซลชูั่น ฟลาย จ ากดั เพื่อท าธุรกิจเครอืขา่ยสื่อโฆษณา และเขา้ซือ้ บรษัิท วนัดิจิตอล 

เน็ตเวิรค์ จ ากดั ท าธุรกิจสือ่โฆษณาออนไลน ์ซึง่มี website ที่เป็นท่ีรูจ้กักนัทั่วไปในนาม checkraka  
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ดงันัน้ จึงท าใหบ้รษัิทมีสดัสว่นรายไดจ้ากการด าเนินงานเปลีย่นแปลงไปจากปี 2563 คือสดัสว่นรายไดจ้ากการ

ขายสนิคา้ลดลงและมีสดัสว่นรายไดจ้ากธุรกิจสือ่โฆษณาเพิ่มขึน้ โดยมีรายไดจ้ากธุรกิจสือ่ออนไลนใ์นปี 2564 เป็น 34  

ลา้นบาท หรอื 49% ของรายไดจ้ากการด าเนินงาน และมีรายไดจ้ากสื่อโฆษณาเครอืขา่ยเป็นล าดบั ที่ 2 คือ  22 ลา้นบาท

คิดเป็น 32% สว่นล าดบัท่ี 3 เป็น ธุรกิจขายสนิคา้ 13 ลา้นบาท หรอื คิดเป็น 19% ของรายไดจ้ากการด าเนินงาน 

บริษัทมีรายไดร้วมทัง้สิน้ จ านวน 73.57 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 41.17 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 127 

สาเหตสุ  าคญัมาจากรายไดจ้ากทัง้ 2 บรษัิทท่ีเพิ่มขึน้ดงักลา่วขา้งตน้  

บริษัทมีขาดทุนส่วนที่เป็นบริษัทใหญ่รวมจ านวน 96.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนเป็นจ านวน 33.9 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นรอ้ยละ 54 ทัง้นีเ้นื่องจากเป็นช่วงแรกในการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยที่จะมีค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานสงู

เพื่อการขยายธุรกิจตอ่ไป 

ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ต่อที่ประชมุวา่ เนื่องจากวาระนี ้เป็นวาระแจง้เพื่อใหท้ี่ประชมุรบัทราบ จึงไม่ตอ้งมีการ
ลงมติในวาระนี ้

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจ าปีของบริษัท 
เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมต่อ้งมีการลงมติ  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว 

 ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชมุชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 
ผูด้  าเนินการประชมุ รายงานตอ่ที่ประชมุว่า ตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 51 ระบวุ่า คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการ

ท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามัญ
ประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยคณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมตัิงบการเงิน ส าหรบัปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 
2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษัิทแลว้ ตามรายละเอียดที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2 

นางสาวออ้ยทิพย ์ ชลธิชานนัทน ์กรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
ของบรษัิท สรุปไดด้งันี ้ 

บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 363.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 เป็นจ านวน 

207.2 ลา้นบาท คิดเป็น 132%   (เงินฝากจากการเพิ่มทนุ  96 ลา้นบาท  สิทธิในการใชท้รพัยส์ิน 54 ลา้นบาท   ค่าความ

นิยมจากการซือ้หุน้ ONE  30 ลา้นบาท สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (brand และลกูคา้) เพิ่มขึน้จากการซือ้ ONE 14 ลา้นบาท 

และ แพลตฟอรม์ระหวา่งพฒันา 7.6 ลา้นบาท) 

บริษัทฯ มีหนีส้ิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 106.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563  จ านวน 80.1 ลา้นบาท  

คิดเป็น 305%  

(หนีส้นิหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 23.3 ลา้นบาท เนื่องจาก มีเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น เพิ่มขึน้ 16 ลา้นบาท  หนีส้นิตาม 



 
 

 - 6 - 

สญัญาเช่า ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี เพิ่มขึน้ 7.6 ลา้นบาท  หนีส้นิไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้  56.7 ลา้นบาท เนื่องจากการ
เพิ่มขึน้ของหนีส้ินตามสญัญาเช่าส านกังานและเครื่องใช้ส  านักงาน จ านวน 46.4 ลา้นบาท(รวม 54 ลา้นบาท)  และ

ประมาณการหนีส้นิส าหรบัผลประโยชนพ์นกังานเพิ่มขึน้ จ านวน 7.1 ลา้นบาท) 

บรษัิทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 257.5 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้จากปี 2563  เป็นจ านวน 

127 ลา้นบาท  คิดเป็น 97%  (จากการเพิ่มทนุจ านวน 299.9 ลา้นบาท โดยมีสว่นต ่าจากมลูค่าหุน้ 75 ลา้นบาท (สทุธิรบั

เงิน 224.9 ลา้นบาท RO 50 ลา้นบาท เพื่อซือ้ ONE และ PP 174 ลา้นบาท ) มีผลการด าเนินงานขาดทุนในปี 2564 
จ านวน 96.3 ลา้นบาท ) 

งบก าไรขาดทุน ส าหรบัปี 2564  บริษัทมีผลขาดทุนสทุธิจ านวน  96.4 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 

33.9 ลา้นบาท   คิดเป็น 54%  

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีง 

               โดยมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงของผูถื้อหุ้น
ที่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน - ราย รวมจ านวนหุน้ - หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ านวน 29 ราย รวมจ านวนหุน้ 423,014,120 หุน้ 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนเสียงของ 
ผู้ถอืหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 423,013,620 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

รวม 423,013,620 100.00 

งดออกเสยีง 500 - 

บตัรเสยี 0 - 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายส าหรับปี 2564 

 ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชมุชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 
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ผูด้  าเนินการประชมุ ไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ตามมาตรา 115  แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ที่ 46 ระบวุ่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ ใน
กรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล  
        และเนื่องจากงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตแล้ว แสดงให้เห็นว่า บริ ษัทมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งยังไม่ได้จัดสรรจ านวน 

910,570,249 บาท  ดังนัน้ บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้ อีกทัง้ในปี 2564  บริษัทมีขาดทุนสุทธิในงบการเงิน

เฉพาะกิจการจ านวน 55,422,478 บาท  ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 48 ก าหนดว่า ก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งจะตอ้งถกูจดัสรรไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของ

ก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุ

จดทะเบียน ดงันัน้ บรษัิทจึงไมส่ามารถจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายส าหรบัปี 2564 ได ้ 

ผูด้  าเนินการประชมุ สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 
เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีง 

โดยมตใินวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัจิากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุ 
และออกเสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน - ราย รวมจ านวนหุน้ - หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ านวน 29 ราย รวมจ านวนหุน้ 423,014,120 หุน้ 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนเสียงของ 
ผู้ถอืหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 423,014,120 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

รวม 423,014,120 100.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายส าหรบัปี 2564 ตามที่เสนอทกุประการดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชมุชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535  และขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ที่ 18 ระบวุ่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหนง่อยา่ง
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นอ้ยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียง
ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผูค้รบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ ทัง้นี ้
กรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่ตามวาระนีอ้าจไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้มารบัต าแหนง่อีกก็ได้ 

ซึง่ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 นี ้ กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ มีรายช่ือตอ่ไปนี ้ 
 (1) นายสเุทพ   พงษ์พิทกัษ์ ประธานกรรมการบรษัิท (กรรมการอิสระ)/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 (2) นางสาวนราวดี   วรวณิชชา กรรมการบรษัิท  / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 (3) นายณรงค ์   โชคพิบลูการ กรรมการบรษัิท /  กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

 หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะคัดเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้  จะพิจารณา

คดัเลอืกโดยใชห้ลกัเกณฑค์วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์วิสยัทศัน ์และความนา่เช่ือถือ รวมทัง้เป็นผูม้ี

คุณสมบัติทางดา้นทักษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมาย

ก าหนด 

 เนื่องจากกรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นกรรมการเดิม ที่ท  างานใหก้บับริษัทในปัจจุบนั โดยกรรมการทัง้หมดเป็น

บุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และมีความช านาญในวิชาชีพ รวมทัง้ไดพ้ิจารณาผลการปฏิบัติงานใน

ต าแหน่งหนา้ที่กรรมการบริษัท กรรมการทัง้ 3 ท่านปฏิบตัิงานในฐานะคณะกรรมการบริษัทไดเ้ป็นอย่างดี 

โดยไดใ้ช้ประสบการณเ์สนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการ

เลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ขอ้มลู

และประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและ

นิยามกรรมการอิสระ  บรษัิทไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(รายละเอียดตามสิง่

ที่สง่มาดว้ย 3) 

ผูด้  าเนินการประชมุ สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 
เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีง 
ผูด้  าเนินการประชมุ แจง้ตอ่ที่ประชมุวา่เนื่องจากวาระนีม้ีกรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยีในการออกเสยีงลงคะแนน จึง

กลา่วเรยีนเชิญกรรมการบรษัิททัง้ 3 ทา่นออกนอกหอ้งประชมุก่อนการพิจารณาลงคะแนนเสยีง  

               โดยมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงของผูถื้อหุ้น
ที่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกอบ
กบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 17 โดยการลงมติ จะท าการลงมติอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการ
เป็นรายบคุคล 

มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน - ราย รวมจ านวนหุน้ - หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ านวน 29 ราย รวมจ านวนหุน้ 423,014,120 หุน้ 
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 (5.1) นายสเุทพ  พงษ์พิทกัษ์   ประธานกรรมการบรษัิท (กรรมการอิสระ) / ประธานกรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนน
เสยีงเป็นเอกฉนัทด์งันี ้

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนเสียงของ 
ผู้ถอืหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 423,014,120 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

รวม 423,014,120 100.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

     (5.2) นางสาวนราวดี  วรวณิชชา  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ดว้ยคะแนนเสยีงเป็น
เอกฉนัทด์งันี ้

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนเสียงของ 
ผู้ถอืหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 423,014,120 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

รวม 423,014,120 100.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

     (5.3) นายณรงค ์ โชคพิบลูการ  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ดว้ยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉนัทด์งันี ้

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนเสียงของ 
ผู้ถอืหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 423,014,120 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

รวม 423,014,120 100.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 
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มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการเลือกตัง้ (1) นายสเุทพ  พงษ์พิทกัษ์  (2) นางสาวนราวดี  วรวณิชชา และ (3) 
นายณรงค ์ โชคพิบลูการ กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้มาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่
ตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดยอ่ยของบริษัท ประจ าปี 2565 
 ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชมุชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

ผู้ด  าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 ระบุให้กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตาม
ขอ้บงัคบัหรอืตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแนน่อน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนด
ไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรอืจะใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได ้

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน และลกูจา้งของบริษัท ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ในอนัท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทน และผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรอืลกูจา้งของบรษัิท 

นายสมชยั  วฒุิศาสตร ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย และ เลขานกุารบริษัท  ได้รายงานค่าตอบแทนกรรมการ
บรษัิท และ กรรมการชดุยอ่ยของบรษัิท ประจ าปี 2565 ดงันี ้

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเสนอก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระ 

หนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ จึงไดพ้ิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ

ก าหนดค่าตอบค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี  2565   ซึ่งไดแ้ก่ ค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท   กรรมการตรวจสอบ   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   กรรมการการลงทุน   แ ละ  

กรรมการบรหิารความเสีย่ง (รวมจ านวน 5 คณะกรรมการ)  ในวงเงินรวมกนัไมเ่กินปีละ 4,000,000  บาท  

อนึง่ ในปีที่ผา่นมา บรษัิทฯ ไดก้ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท  และ กรรมการชดุยอ่ยของบรษัิท ประจ าปี  

2564  ซึ่งไดแ้ก่ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ

ลงทนุ  และ กรรมการบรหิารความเสีย่ง (รวมจ านวน 5 คณะกรรมการ) ในวงเงินรวมกนัไมเ่กินปีละ 2,000,000 บาท  

ทัง้นี ้คา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท และ กรรมการชดุยอ่ยของบรษัิท ประจ าปี 2565 รวมจ านวน 5 คณะกรรมการ    

มีรายละเอียดดงันี ้ 
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ผูด้  าเนินการประชมุ สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืไม ่ 
เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีง 
โดยมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ ตามมาตรา 90 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน - ราย รวมจ านวนหุน้ - หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ านวน 29 ราย รวมจ านวนหุน้ 423,014,120 หุน้ 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถอืหุ้นที่มำประชุม 

เห็นดว้ย 423,013,620 99.9999 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 500 0.0001 

บตัรเสยี 0 0.00 

รวม 423,014,120 100.00 
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มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2565 
ตามที่เสนอทกุประการดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุ 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
 ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชมุชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

ผูด้  าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 
และขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ที่ 54 ระบวุ่า ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีทกุปี โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้อาจ
เลือกผูส้อบบญัชีผูซ้ึง่ออกไปนัน้กลบัเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้และใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนดคา่ตอบแทนที่ผูส้อบบญัชีควร
ไดร้บั 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมในดา้นคณุสมบตัิ ปริมาณงาน และผลการปฏิบตัิงาน
เปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีที่เสนอแลว้ จึงไดเ้สนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั  ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของบรษัิท ไดแ้ก่ 

1) นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณรุตัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 และ/หรอื  
2) นายจิโรจ   ศิรโิรโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 และ/หรอื 
3) นางสาวนงลกัษณ ์ พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4713 และ/หรอื 
4) นางสมุนา  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5897 และ/หรอื 
5) นายโกมินทร ์ ลิน้ปราชญา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3675 และ/หรอื 
6) นายวรพล  วิรยิะกลุพงศ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 11181 และ/หรอื 
7) นายพจน ์  อศัวสนัติชยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4891 และ/หรอื 
8) นายวิเชียร  ปรุงพาณิช ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5851 และ/หรอื 
9) นางสาวกชมน ซุน่หว้น  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 11536 และ/หรอื 
10) นายไกรแสง ธีรนลุกัษณ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5428 

 แหง่บรษัิท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั หรอืผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นท่ี บรษัิท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั มอบหมาย เป็น

ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยดว้ย 

 ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นได้

เสียกบับริษัทหรือบรษัิทยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมี

ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

โดยเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือขา้งตน้ เป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษัท ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชีเฉพาะของบรษัิท

เป็นเงิน 800,000 บาท  ลดลงจากปี 2564 จ านวน 200,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 20  และก าหนดค่าสอบ

บญัชีของบรษัิท และ บรษัิทยอ่ย (บรษัิทยอ่ยจ านวน 8 บรษัิทตามช่ือที่ระบตุามตารางขา้งทา้ยนี)้  รวมจ านวน 
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9 บรษัิท  คิดเป็นเงินรวมจ านวน 1,725,000 บาท    คา่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมคา่ใชจ้่ายในการเดินทางและ

คา่ใชจ้่ายอื่น (ถา้มี) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ล าดับ รายชื่อบริษัท สถานะ ปี 2565 ปี 2564 

1 บมจ. บี-52 แคปปิตอล บ. ใหญ่ 800,000 1,000,000 
2 บจ. ทนัใจ ดิสทรบิิวชั่น บ. ยอ่ย 150,000 130,000 
3 บจ. ทนัใจดี มนัน่ี เซอรว์ิส บ. ยอ่ย 90,000 150,000 
4 บจ. วนัดิจิตอลเน็ตเวิรค์ บ. ยอ่ย 180,000 240,000 

5 บจ. โซลชูั่น ฟลาย บ. ยอ่ย 165,000 90,000 

6 บจ. เอ็ม ควอลติี ้โปรดกัท ์ บ. ยอ่ย 60,000 90,000 

7 บจ. เอ็ม โนเวชั่น พลสั บ. ยอ่ย 90,000 90,000 
8 บจ. ทนัใจดี มนัน่ี ทรานสเ์ฟอร ์ บ. ยอ่ย 90,000 80,000 

9 บจ. เอ็มเมด ฟารม์า บ. ยอ่ย 100,000 15,000 
รวม 1,725,000 1,885,000 

 

 ผูด้  าเนินการประชมุ สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 
เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีง 

โดยมตใินวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัจิากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
และออกเสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน - ราย รวมจ านวนหุน้ - หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ านวน 29 ราย รวมจ านวนหุน้ 423,014,120 หุน้ 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนเสียงของ 
ผู้ถอืหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 423,014,120 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

รวม 423,014,120 100.00 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ตามที่
เสนอทกุประการดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่าย
ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  

 ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชมุ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 
                 ผูด้  าเนินการประชมุ โดยนายสมชยั  วฒุิศาสตร ์ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย และ เลขานกุารบรษัิท ไดร้ายงาน 

ตอ่ที่ประชมุวา่  ดว้ยบรษัิทมีแผนที่จะเพิ่มทนุจดทะเบียนจากจ านวนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ ซึง่จะขอกลา่วในวาระถดัไปจาก 

วาระนี ้  แตเ่นื่องจากมาตรา 136 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑไ์วว้า่ การเพิ่ม 

ทนุของบรษัิทมหาชนจ ากดั จะกระท าไดต้อ่เมื่อตอ้งไมม่ีหุน้ท่ียงัจ าหนา่ยไมห่มดเหลอือยู ่ หากจะด าเนินการเพิ่มทนุ บรษัิท 

ดงักลา่วจะตอ้งลดทนุจดทะเบียนลงเสยีก่อน โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียังไมไ่ดอ้อกจ าหนา่ย  โดย ณ ปัจจบุนั บรษัิทมี 

หุน้สามญัที่ยงัไมไ่ดอ้อกจ าหนา่ยเหลอือยูจ่  านวน 85,910,702 หุน้  ดว้ยเหตดุงักลา่ว บรษัิทจึงจ าเป็นตอ้งลดทนุจด 

ทะเบียนของบรษัิทจ านวน  42,955,351 บาท  จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน  400,799,682.50 บาท  เป็นทนุจดทะเบียน 

จ านวน  357,844,331.50 บาท   โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไมไ่ดอ้อกจ าหนา่ยของบรษัิทซึง่เป็นหุน้สามญัจ านวน   

85,910,702 หุน้   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ  0.50 บาท   

 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและเห็นสมควรใหน้ าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิการลดทนุ 

จดทะเบียนของบรษัิทจ านวน  จ านวน  42,955,351 บาท  จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน  400,799,682.50 บาท  เป็นทนุจด 

ทะเบียนจ านวน  357,844,331.50 บาท   โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไมไ่ดอ้อกจ าหนา่ยของบรษัิทซึง่เป็นหุน้สามญัจ านวน   

85,910,702 หุน้   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ  0.50 บาท  และการการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4. ของบรษัิท เพื่อให ้

สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 357,844,331.50 บาท  

 แบง่ออกเป็น 715,688,663 หุน้  

 มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท  

 โดยแบง่ออกเป็น  

 หุน้สามญั 715,688,663 หุน้  
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 หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ ” 

 

 

ในการนี ้มอบหมายใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทหรอืบคุคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนั 
บริษัทมอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการลงนามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียน
แกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทกบักรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความใน
เอกสารดงักลา่วที่เก่ียวกบัการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทที่ตอ้งยื่นต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการ
ด าเนินการดงักลา่วตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และการตีความของ
หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตามค าแนะน าหรอืค าสั่งของนายทะเบียนหรอืเจา้หนา้ที่ 

ผูด้  าเนินการประชมุ สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 
เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีง 

              โดยมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียง ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 และ มาตรา 31  แหง่

พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน - ราย รวมจ านวนหุน้ - หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ านวน 29 ราย รวมจ านวนหุน้ 423,014,120 หุน้ 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนเสียงของ 
ผู้ถอืหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 423,014,120 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

รวม 423,014,120 100.00 

บตัรเสยี 0 - 
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มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน  จ านวน  42,955,351 บาท  จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจ านวน  400,799,682.50 บาท  เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน  357,844,331.50 บาท   โดยการตดัหุน้

จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน  85,910,702 หุน้   มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ  

0.50 บาท  และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบรษัิท ตามที่เสนอทกุประการดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท  

 ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชมุ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 
                 ผูด้  าเนินการประชมุ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่   บรษัิทมีแผนการขยายธุรกิจอยา่งตอ่เนื่องโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 

เพิ่มรายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บรษัิทใหเ้ป็นไปตามเปา้หมาย  ซึง่จะสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  ดงันัน้เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่ง 

และรองรบัการขยายธุรกิจของบริษัท  รวมทัง้เพิ่มความสามารถในการจดัหาแหลง่เงินทนุจากตลาดทนุไดอ้ยา่งเหมาะสม

และคลอ่งตวัในกรณีที่บริษัทมีความจ าเป็นในการใชเ้งินลงทนุ  คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบใหท้ี่ประชมุสามญัผู้

ถือหุน้พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและเห็นสมควรใหน้ าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565   พิจารณา 
อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  อีกจ านวน 107,353,299 บาท จาก 

ทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 357,844,331.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 465,197,630.50 บาท โดยการออกหุน้ 

สามญัเพิ่มทนุใหมจ่ านวนไมเ่กิน 214,706,598 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ (1) ผูถื้อหุน้เดิม  

(Right Offering) ตามสดัสว่นการถือหุน้เดิม  และ (2) บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)   ดงัรายละเอียดปรากฏ 

ตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 4.     และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4. ของบรษัิท เพื่อให ้

สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 465,197,630.50 บาท  

 แบง่ออกเป็น 930,395,261 หุน้  

 มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท  

 โดยแบง่ออกเป็น  

 หุน้สามญั 930,395,261 หุน้  

 หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ ” 
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ในการนี ้มอบหมายใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทหรอืบคุคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนั 
บริษัทมอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการลงนามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียน
แกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทกบักรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความใน
เอกสารดงักลา่วที่เก่ียวกบัการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทที่ตอ้งยื่นต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการ
ด าเนินการดงักลา่วตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และการตีความของ
หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตามค าแนะน าหรอืค าสั่งของนายทะเบียนหรอืเจา้หนา้ที่ 

ผูด้  าเนินการประชมุ สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 
เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีง 

              โดยมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียง ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 136 ประกอบมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญตัิ

บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน - ราย รวมจ านวนหุน้ - หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ านวน 29 ราย รวมจ านวนหุน้ 423,014,120 หุน้ 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนเสียงของ 
ผู้ถอืหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 423,013,620 99.9999 

ไมเ่ห็นดว้ย 500 0.0001 

งดออกเสยีง 0 0.00 

รวม 423,014,120 100.00 

บตัรเสยี 0 - 
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มติที่ประชุม :  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General  
Mandate)  อีกจ านวน 107,353,299 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 357,844,331.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่
จ านวน 465,197,630.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่จ านวนไม่เกิน 214,706,598 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท   และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัท ตามที่เสนอทกุประการดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจ านวนไม่เกิน 214,706,598 หุ้น  มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  

 ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชมุ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 
ผูด้  าเนินการประชมุ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่   คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและเห็นสมควรใหน้ าเสนอตอ่ที่ประชมุ 

สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565  พิจารณาอนมุตัิการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจ านวนไม่เกิน 214,706,598 
หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  เพื่อรองรบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียด
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม ่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมข่องบรษัิทจ านวนไมเ่กิน 143,137,732 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ  20 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน ( ทุนช าระแล้วของบริษัท ณ  ปัจจุบัน มีจ านวน  
715,688,663 หุน้)   เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม ตามแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) 

ทัง้นี ้ มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิท เป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรอืแบง่เป็นสว่น ๆ 
เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ  รวมถึงอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนใหม่ดงักล่าวไดทุ้กประการ  อาทิเช่น  วันก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัสิทธิการจัดสรรหุน้  ( Record Date  : XR )   
วตัถปุระสงคใ์นการออกเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ  การก าหนดราคาเสนอขาย  ระยะเวลาเสนอขาย   อตัราการจดัสรร  
วิธีการจดัสรรและช าระเงินค่าหุน้  เป็นตน้   รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย  การจองซือ้และรบัช าระเงิน
ค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุ  การก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ  ในการออกเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วไดต้ามที่
เห็นสมควร  ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร  รายงานการประชุมผูถื้อหุน้  หนงัสือบริคณหส์นธิ และ/
หรือ ค าขอต่าง ๆ และ/หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดเ้ป็นคราว ๆ  ตามการช าระเงินของผูจ้องซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุในแตล่ะคราว  รวมถึงการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย  และการน าสง่ขอ้มลูเอกสารหลกัฐานต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ส  านกังาน ก.ล.ต.  
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  หรอืหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง  

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมข่องบรษัิทจ านวนไมเ่กิน 71,568,866 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท   

หรือคิดเป็นร้อยละ  10 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน ( ทุนช าระแล้วของบริษัท ณ  ปัจจุบัน มีจ านวน  
715,688,663 หุน้)   เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั  (Private Placement)  ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate)  เพื่อเสนอขายในคราวเดียว หรือแบ่งเป็นสว่น ๆ  เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ    ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
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ตลาดทนุ ที่ ทจ.72/2558   เรื่อง การอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั ซึ่งบุคคล
ดังกล่าวตอ้งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.21/2551  เรื่อง 
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลหลักการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  โดย
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท มีอ านาจก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ต่อผูล้งทนุ  
ซึง่ตอ้งไมต่  ่ากวา่ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดตอ่กนั แตไ่มเ่กิน 
15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ในแต่ละคราว   อย่างไรก็ตาม  คณะกรรมการของบริษัทอาจ
ก าหนดราคาเสนอขายโดยมีสว่นลดได ้แตต่อ้งไมเ่กินรอ้ยละ 10 ของราคาตลาดดงักลา่ว  

ทัง้นี ้ มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิท เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและ
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ เช่น  การสรรหานกัลงทนุในวงจ ากดั (Private Placement)  การก าหนดขอ้ก าหนด เง่ือนไขและ
รายละเอียดที่เก่ียวกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุ และ/หรือ จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเป็นสิ่งตอบแทน
จากการไดส้ินทรพัยม์า   การเขา้เจรจาท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร
และเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ และลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการ
จัดสรรเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว  รวมถึงการก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วไดต้ามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยค า หรอืขอ้ความในเอกสาร  รายงานการประชมุผูถื้อหุน้  
หนงัสือบริคณหส์นธิ และ/หรือ ค าขอต่าง ๆ และ/หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนใน
การยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดเ้ป็นคราว ๆ  ตามการ
ช าระเงินของผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในแต่ละคราว  รวมถึงการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และการน าสง่ขอ้มลูเอกสารหลกัฐานต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ ส  านกังาน ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  หรอืหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง  

การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดขา้งตน้  ไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ท าใหผู้ท้ี่จองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุรายใหม่รายใดถือหุน้ของบริษัทในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือขา้มผ่านจุดที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
(Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554  เรื่องหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ  และในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนต่างดา้ว
ตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท     

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตาม (1) และ (2)  รวมกนัแลว้ทัง้หมดไมเ่กิน  214,706,598 หุน้   หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 
30 ของทุนช าระแลว้ของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate)  จ านวน  357,844,331.50 บาท หรอืคิดเป็นหุน้ช าระแลว้จ านวน  715,688,663 หุน้ (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท)  ภายใตป้ระกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผย
สารสนเทศ และการปฏิบตัิใด ๆ ของบรษัิทจดทะเบียน พ.ศ. 2560  

 
               ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงักลา่วจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัท่ีบรษัิทจดัใหม้ีการประชมุสามญั 

ผูถื้อหุน้ประจ าปีของบรษัิทในครัง้ถดัไป หรอืภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
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ในครัง้ถดัไป ทัง้นี ้แลว้แตว่นัใดจะถงึก่อน  และถา้เป็นกรณีการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงักลา่วใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั จะตอ้งไม่ 

เขา้ขา่ยราคาต ่า 

รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตาม 
แบบรายงานการเพิ่มทนุ ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 4. 

ผูด้  าเนินการประชมุ สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 
เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีง 
โดยมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวน

เสียงของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 

มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเพิ่มในวาระนี ้ จ านวน - ราย รวมจ านวนหุน้ - หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ จ านวน 29 ราย รวมจ านวนหุน้ 423,014,120 หุน้ 

 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนเสียงของ 
ผู้ถอืหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 423,013,620 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

รวม 423,013,620 100.00 

งดออกเสยีง 500 - 

บตัรเสยี 0 - 

 

มติที่ประชุม :  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมข่องบรษัิทจ านวนไมเ่กิน 214,706,598 หุน้   

มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  เพื่อรองรบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอทกุประการ 

ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

 

เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามอื่นใด ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้และกรรมการทกุทา่นท่ีเขา้รว่มประชมุ และกลา่วปิด
การประชมุ 
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เลกิประชมุเวลา   12.04 น. 

 

     - ลายมือช่ือ -      

 (นายสเุทพ พงษพิ์ทกัษ)์ 

 ประธานท่ีประชมุ 

 

    - ลายมือช่ือ -      

 (นายสมชยั วฒิุศาสตร)์ 

 ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย และ เลขานกุารบริษัท / ผูบ้นัทกึการประชมุ 


