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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
ของ 

บริษัท พีซแอนดล์ีฟว่ิง จ ากดั (มหาชน) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การประชุมนีจ้ดัขึน้เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมปาริชาต โรงแรมโกลเดน้ 
ทิวลิป ซอฟเฟอรนิ ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร  

นายสเุมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชมุ (“ประธานฯ”) โดยมีกรรมการ ผูบ้รหิาร 
ผูส้อบบญัชีและที่ปรกึษาทางกฎหมายของบรษิัทเขา้รว่มประชุม ดงันี ้

กรรมการท่ีเขา้ประชุม 
1. นายสเุมธ เตชะไกรศรี  ประธานกรรมการ 
2. นายประสพศกัด์ิ ศิริโสภณา กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
3. นายสทุธิชยั พนูลาภทวี กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายชมุพล พรประภา  กรรมการ 
5. นางสาวพีรชา ศิริโสภณา กรรมการ  
6. นายอรรถกฤช วิสทุธิพนัธ ์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
7. นายนนัทพล พงษไ์พบลูย ์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
8. นายปัญญา จรรยารุง่โรจน ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
9. นายพิสิฐ ปัญจคณุาภรณ ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
10. นายมงคล พฤกษว์ฒันา กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

กรรมการท่ีไม่เขา้ประชุม 
1.  นายวิฑรู งามบญุอนนัต ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นีก้รรมการที่เขา้รว่มประชมุมีจ านวน 10 ท่าน คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 90.90 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ผูบ้ริหารท่ีเขา้รว่มประชมุ    
1. คณุจ าเรญิ รุง่รศัมีโชติ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานจดัหาที่ดินและนิติกรรม และเลขานกุารบรษิัท 
2. คณุโดม ศิรโิสภณา  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการตลาดและงานขาย 
3. คณุฉนัทวิทย ์โอฬารรตันชยั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงินและบรหิารทั่วไป 
4. คณุกิตติเดช ปัญญา ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานก่อสรา้ง 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุอ่ืนๆ 
1. คณุศิราภรณ ์เอือ้อนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. คณุวิไล สนุทรวาณี ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั 
3. คณุวสกานต ์ธนตัถานนท ์  บรษิัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั 
4. คณุมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ  ที่ปรกึษากฎหมาย จากบรษิัท ที่ปรกึษากฎหมาย ซีเอ็มที จ ากดั  
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5. คณุอญัชลี จิตติวิชกลุ อาสาพิทกัษส์ิทธิ์ผูถื้อหุน้ ซึ่งเป็นผูร้บัมอบฉนัทะและผูส้งัเกตการณ์
จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

เริ่มการประชมุ 

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นางสาวลลดา จีรภัคภัทร ์ผูช้่วยเลขานุการบริษัท เป็นผูด้  าเนินการ
ประชุม ไดแ้จง้ว่า มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 73 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 
283,929,700 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 67.60 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้มีจ านวนทัง้สิน้ 420,000,000 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ ก่อนเริ่มการ
ประชมุ ไดก้ลา่วแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย โดยมีรายชื่อตามขา้งตน้ 

ภายหลังกล่าวแนะน าผู้เข้าร่วมประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลลดา จีรภัคภัทร ์ชีแ้จง
เก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชมุและขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ ดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะ จะไดร้บัแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขา้
ร่วมประชุม หากผูถื้อหุน้ท่านใดยังไม่ไดร้บับัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ด  าเนินการ
แจกบตัรใหก้บัท่าน 

2. การประชมุจะด าเนินการตามระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ 
และผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการสอบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับวาระนั้น ๆ ใหเ้ขียนค าถามในเอกสารที่แนบ
ในส่วนทา้ยของเอกสารลงคะแนน และยกมือเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เดินเขา้ไปรบัเอกสาร ส  าหรบัค าถามที่
นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณา ขอความกรุณาน าไปสอบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการ
ประชมุ  

3. การนบัผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง
ไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ในที่ประชุม 
โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ย ส  าหรบัผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม
แทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉันทะแลว้ บริษัทไดบ้ันทึกคะแนนเสียงดังกล่าว
ตามที่ผูถื้อหุน้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ 

4.     ผูถื้อหุน้ทกุท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้  

5. ในการนบัคะแนนเสียง 

วาระที่ 2 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 5 ตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระที่ 8 ตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

สว่นวาระอื่น ๆ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 



- 3 - 

 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที่ 2 มิถุนายน 2564 โดยมีส  าเนารายงานการประชุมซึ่งได้จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบ
รหสัคิวอารพ์รอ้มกับหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่าถกูตอ้งตรง
ตามมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 

มติ ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ตามรายละเอียดที่
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย  287,984,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย  0 เสียง   

วาระท่ี 2   พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564  

ประธานฯ มอบหมายให ้นายประสพศกัด์ิ ศิรโิสภณา ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูก้ล่าวรายงาน
ผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2564 ใหท้ี่ประชมุทราบ 

นายประสพศักด์ิ ศิริโสภณา ได้กล่าวรายงานว่า ตามที่บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 ดังปรากฏในรายงานแบบ 56-1 One Report (หัวข้อการ
วิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ และหัวขอ้งบการเงิน) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบรหัส
คิวอารพ์รอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้นัน้  

ขอรายงานสรุปให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบว่า ในปี 2564 ถือเป็นปีที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้โรคโคโรน่าไวรสั 2019 สง่ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
ความสามารถในการซือ้สินคา้ของผูบ้รโิภค ตลอดจนการขึน้ราคาของวสัดุก่อสรา้ง ในช่วงที่ทางรฐัมี
นโยบายควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเขม้ขน้ ออกค าสั่งปิดแคมป์แรงงานก่อสรา้งช่วงปลายเดือน
มิถุนายน ถึง กรกฎาคม นัน้ บรษิัทมีนโยบายและก าหนดการปฏิบตัิงานในรูปแบบ Bubble & Seal 
ท าการตรวจคัดกรองเชือ้เป็นระยะส าหรบัผูร้บัเหมาของบริษัทตั้งแต่ปลายปี 2563 และสนับสนุน
พนกังานบรษิัทใหฉี้ดวัคซีนกันตัง้แต่สถานการณย์งัไม่รุนแรง ท าใหไ้ม่เกิดปัญหาการแพรร่ะบาดของ
โรคภายใน site และส านกังาน ในช่วงที่ประเทศไทยมีการระบาดและมีประชาชนลม้ป่วยจ านวนมาก
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บรษิัทไดร้ว่มท ากิจกรรมสง่เสรมิสงัคม (CSR) โดยไดเ้ขา้ไปช่วยเหลือบริจาคสิ่งของเครื่องใชท้ี่จ  าเป็น
แก่กลุม่ชมุชนแออดัคลองเตย รพ.สนามและหน่วยงานอนามยักรุงเทพมหานคร  

ตลอดปีที่ผ่านมาบริษัทไดด้ าเนินกิจการดว้ยความระมัดระวังและบริหารงานอย่างใกลช้ิด ปรบัตัว
อย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ ส่งผลให้ปีที่ผ่านมาบริษัทยังสามารถสรา้งยอดขายที่ดี 
ควบคมุค่าใชจ้่ายและคงสดัสว่นก าไรไดเ้ป็นอย่างด ีโดยสรุปผลประกอบการได ้ดงันี ้ 

• รายไดจ้ากการขายของบริษัท ปี 2564 มูลค่าเท่ากับ 1,164.82 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 
34.66%  

• รายไดร้วมทัง้หมดปี 2564 เท่ากบั 1,166.99 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 เท่ากบั 34.62% 

• ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ปี 2564 มูลค่าเท่ากับ 710.95 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 
31.96% 

• ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร ปี 2564 มูลค่าเท่ากับ 184.75 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 
22.82% โดยค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้มากคือค่าใชจ้่ายในการขาย ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 53.33% ในขณะที่
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารปรบัเพิ่มขึน้เพียง 3.39% จากปีก่อนหนา้ 

• ก าไรสทุธิประจ าปี 2564 มลูค่าเท่ากบั 215.09 ลา้นบาท บรษิัทมีก าไรเพิ่มสงูขึน้ 60.86% จากปี
ก่อนหนา้  

• อตัราก าไรขัน้ตน้ ปี 2564 เท่ากบั 38.96% 

• อตัราค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อรายได ้เท่ากบั 15.83% 

• อตัราก าไรสทุธิ เท่ากบั 18.43%  

• ก าไรต่อหุน้ 2565 เท่ากบั 0.64 บาท/หุน้ 
 

 

• ในส่วนนโยบายการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชั่น เพื่อสรา้งความมั่นใจว่านโยบายต่อตา้นการ
ทจุริตคอรร์ปัชั่นที่บริษัทจดัท าขึน้ไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมเพียงพอ พรอ้มกับการสรา้ง
จิตส านึก ค่านิยม ทศันคติที่ถกูตอ้งในทุกระดบั บรษิัทจดัใหม้ีการตรวจสอบถ่วงดลุ และมีระบบ
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ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีผลประโยชนท์ับซอ้น โดยนโยบายต่อตา้นการทุจริตและ
คอรร์ปัชั่น ไดเ้ผยแพรผ่่านช่องทางเว็บไซตข์องบรษิัท www.peaceandliving.co.th 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ จึงไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

มติ ที่ประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ 

วาระท่ี 3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้  

ประธานฯ มอบหมายให ้คุณฉันทวิทย ์โอฬารรตันชยั ผูช้่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานการเงินและ
บรหิารทั่วไป เป็นผูร้ายงานวาระนีต้่อที่ประชมุ 

นายฉันทวิทย ์โอฬารรตันชยั ไดแ้จง้แก่ที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุด 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ดงัรายละเอียดที่ปรากฏ
ในรายงานแบบ 56-1 One Report ตามที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบรหสัคิวอารพ์รอ้มกับหนงัสือ
เชิญประชมุแลว้นัน้ มีสรุปรายละเอยีดส าคญัดงันี ้ 

• งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพยร์วม 1,757.46 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 6.59 จากปีที่ ผ่ านมา เนื่ องจากการลดลงของต้นทุน  โครงการพัฒ นา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขายที่มีการขายและโอนกรรมสิทธิ์บา้นใหแ้ก่ลกูคา้ 

• หนีส้ินรวมอยู่ที่ 188.18 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 61.40 จากการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน  

• ส่วนของผูถื้อหุน้นั้น มีจ  านวนทัง้สิน้ 1,569.28 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.58 เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมซึ่งเป็นไปตามการด าเนินงานปกติของ
บรษิัท  

• งบก าไรขาดทุนส าหรบังวดปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 1,166.99 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 34.62 โดยแบ่งเป็นรายได ้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์1,164.82 ลา้น
บาท ซึ่งเพิ่มขึน้รอ้ยละ 34.66 และรายไดอ้ื่นๆ โดยก าไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 215.09 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 60.86จากปีที่ผ่านมา โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัยจ์ากการเปิดตวัโครงการใหม่ และมีก าไรต่อหุน้อยู่ที่ 0.64 บาท ต่อหุน้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

http://www.peaceandliving.co.th/
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ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของบริษัท ส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  

มติ ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบการเงินรวมของบริษัท ส  าหรบัรอบปี
บญัชีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย  292,849,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย  0 เสียง   

วาระท่ี 4  พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรสทุธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
ในรูปของหุน้ปันผลและเงินสด ส าหรบัผลการด าเนินงานงวดปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวลลดา จีรภคัภทัร ์เป็นผูร้ายงานวาระนีต้่อที่ประชมุ 

นางสาวลลดา จีรภคัภทัร ์ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า บรษิัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ส ารองตามกฎหมายและส ารอง
อื่นๆ ในแต่ละปี ทั้งนี ้การจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ ก าไรจากการด าเนินงาน 
แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต และคณะกรรมการของบริษัท มีอ านาจในการพิจารณายกเวน้ไม่
ด าเนินการตามนโยบายดงักลา่ว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดงักลา่วไดเ้ป็นครัง้คราว  

จากงบการเงินส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ
บัญชีแลว้ บริษัทมีก าไรสะสมจากผลการด าเนินงานเป็นจ านวนรวมทั้งสิน้ 1,220,371,987 บาท  
และตามงบการเงินบรษิัทมีก าไรสทุธิจ านวน 215,085,203 บาท  

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิการจัดสรรก าไรสุทธิ
เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและก าไรสทุธิ ส  าหรบัผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดดงันี ้ 

1. ให้จัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 10,755,000 บาท ส าหรับผล
ประกอบการปี 2564 คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิในงวดดังกล่าว รวมเป็นเงินทุน
ส ารองสะสม จ านวน 33,805,199 บาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 8.05 ของทนุจดทะเบียน 

2. ใหจ้่ายปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2564 โดยบรษิัทจะจ่ายเงินปันผลใน
รูปหุน้ปันผลและเงินสด ดงันี ้

1) หุน้ปันผล เป็นจ านวนไม่เกิน 84,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้ในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล (เศษของหุน้ใหปั้ดทิง้) รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 
84,000,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุน้  
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ทัง้นี ้กรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจดัสรรหุน้ปันผลได ้บริษัทจะจ่ายเป็น
เงินสดแทนการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท   

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่ เกิน 
84,000,000 บาท โดยเงินปันผลส่วนหนึ่งในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท จะน าไปช าระภาษี
หกั ณ ที่จ่ายส าหรบัการจ่ายเงินปันผล ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด  

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุน้ละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 168,000,000 บาท คิด
เป็นอตัราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับก าไรสุทธิตามงบการเงินเท่ากับรอ้ยละ 78.11 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทก าหนดใหว้นัที่  16 มีนาคม 2565 เป็นวันก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล  (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่  19 
พฤษภาคม 2565 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ส าหรับผลการด าเนินงานงวดปี 
2564 ตามรายละเอียดที่น  าเสนอ 

มติ ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการจดัสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหม าย  จ าน วน  10,755,000 บ าท  แล ะการจ่ ายหุ้ น ปั น ผล  ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ใน อัต รา  
5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล (เศษของหุน้ใหปั้ดทิง้) และเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท หรือคิดเป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 84,000,000 บาท โดยก าหนดก าหนดใหว้นัที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นวันก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล  (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่  19 
พฤษภาคม 2565 ดว้ยคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  292,849,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย  0 เสียง   

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท และการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทฯ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวลลดา จีรภคัภทัร ์เป็นผูร้ายงานวาระนีต้่อที่ประชมุ 

นางสาวลลดา จีรภคัภัทร ์ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในรูปของหุน้
ปันผล คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุน  
จดทะเบียนของบริษัทจ านวน 84,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 420,000,000 บาท เป็น 
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ทุนจดทะเบียนใหม่ 504,000,000 บาท โดยออกหุน้สามัญจ านวนไม่เกิน 84,000,000 หุน้ มูลค่าที่ 
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล และการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท
ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ดงันี ้

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบียน   504,000,000  บาท  (หา้รอ้ยสี่ลา้นบาท) 

แบ่งออกเป็น   504,000,000  หุน้ (หา้รอ้ยสี่ลา้นหุน้) 

มลูค่าหุน้ละ                1.00  บาท  (หนึ่งบาท)   

  โดยแบ่งออกเป็น  

หุน้สามญั   504,000,000  หุน้ (หา้รอ้ยสี่ลา้นหุน้)  

  หุน้บรุมิสิทธิ   -          หุน้ (-หุน้) ” 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแกไ้ขหนงัสือ
บรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษิัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนตามรายละเอียดที่น  าเสนอ 

มติ ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทจ านวน 
84,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 420,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 504,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 84,000,000 หุ ้น ตาม
รายละเอียดที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย  292,849,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน เพ่ือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวลลดา จีรภคัภทัร ์เป็นผูร้ายงานวาระนีต้่อที่ประชมุ 

นางสาวลลดา จีรภคัภทัร ์ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า ตามที่บรษิัทมีนโยบายจ่ายหุน้ปันผล คณะกรรมการ
บรษิัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 
84,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล
ตามรายละเอียดที่น  าเสนอ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ มทุน 
จ านวน 84,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลหุน้ 
ตามรายละเอียดที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย  292,849,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวลลดา จีรภคัภทัร ์เป็นผูร้ายงานวาระนีต่้อที่ประชมุ 

นางสาวลลดา จีรภคัภทัร ์ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ 
กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม  จะต้องออกจาก
ต าแหน่ง กรรมการที่จะออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัท ใหใ้ชวิ้ธีจบั
สลาก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในครัง้นี ้กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษัท
มีรายชื่อดงัต่อไปนี ้

1. นายอรรถกฤช วิสทุธิพนัธ ์  กรรมการ        
2.  นายปัญญา จรรยารุง่โรจน ์ กรรมการอิสระ 
3. นายประสพศกัด์ิ ศิรโิสภณา กรรมการ 
4.    นายสทุธิชยั พนูลาภทวี  กรรมการ 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดพ้ิจารณาจากโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัท 
และคุณสมบัติของกรรมการในดา้นต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแลว้ เห็นว่ากรรมการ 4 ท่านซึ่งตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระ เป็นผูท้ี่มีความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์
และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชนก์ับบริษัท และ
กรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติตอ้งหา้มประการใด และไม่ไดป้ระกอบกิจการใด ๆ หรือ 
ถือหุน้ในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขนักับการด าเนินงานของบรษิัท รายละเอียดประวตัิของกรรมการทัง้  
4 ท่าน ดังปรากฏในเอกสารแนบล าดับที่ 3 ซึ่งไดจ้ัดส่งใหผู้้ถือหุน้ในรูปแบบรหัสคิวอารพ์รอ้มกับ
หนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  ดว้ยคะแนน
เสียง ดงันี ้

1. นายอรรถกฤช วิสทุธิพนัธ ์

เห็นดว้ย  292,849,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย  0 เสียง   

2. นายปัญญา จรรยารุง่โรจน ์
เห็นดว้ย  292,849,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย  0 เสียง   
งดออกเสียง  0 เสียง   

3. นายประสพศกัด์ิ ศิรโิสภณา 

เห็นดว้ย  292,849,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย  0 เสียง   

4. นายสทุธิชยั พนูลาภทวี 
เห็นดว้ย  292,849,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย  0 เสียง   

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวลลดา จีรภคัภทัร ์เป็นผูร้ายงานวาระนีต่้อที่ประชมุ 

นางสาวลลดา จีรภัคภัทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน ไดพ้ิจารณาจากความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัทและ
ขอ้มลูเปรียบเทียบอา้งอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที่
ใกลเ้คียงกัน รวมทัง้ผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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(IOD) พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทก าหนดนั้นอยู่ในอัตราใกลเ้คียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของ
ตลาด 

ที่ประชมุคณะกรรมการไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวงัแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 
2565 เป็นจ านวนรวมกันทั้งสิน้ไม่เกิน 1,800,000  บาท โดยให้จ่ายในรูปของเบี ้ยประชุมโดยมี
รายละเอียดดงันี ้

คณะกรรมการชดุตา่ง ๆ ต าแหน่ง เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 
คณะกรรมการบรษิัท ประธาน 20,000 

กรรมการ 10,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 15,000 

กรรมการ 10,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประธาน 15,000 

กรรมการ 10,000 
คณะกรรมการบรหิาร ประธาน 15,000 

กรรมการ 10,000 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดที่น  าเสนอ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย  292,849,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

วาระท่ี 9   พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวลลดา จีรภคัภทัร ์เป็นผูก้ลา่วรายงานวาระนีต้่อที่ประชมุ 

นางสาวลลดา จีรภคัภทัร ์ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของ
ผูส้อบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
7356 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3844 หรือ  
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นายฉัตรชยั เกษมศรีธนาวฒัน ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 บริษัท ส  านกังาน อีวาย 
จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทส าหรบัปี 2565 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหจ้ดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของ บรษิัท ส  านกังานอีวาย จ ากัด ท าหนา้ที่แทน 
ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีที่เสนอชื่อแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทในปีนี ้ไม่ไดใ้หบ้รกิารอื่น ๆ แก่บริษัท
และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับ
บคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด และเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 1,640,000 บาท ต่อปี โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทและก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ตามรายละเอียดที่น  าเสนอ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

เห็นดว้ย  292,849,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย  0 เสียง   

วาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 

 นางสาวลลดา จีรภคัภทัร ์ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมว่า มีท่านใดตอ้งการเสนอวาระอื่นใน
การประชุมครัง้นีห้รือไม่ เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถาม
เพิม่เติม ซึ่งไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่สละเวลามาเขา้รว่มการประชมุ และไดก้ลา่วปิดการประชุม 

ปิดประชมุ เวลา 15.10 น. 

 
 

ลงชื่อ……………………………………....... ประธานที่ประชมุ 
        (นายสเุมธ เตชะไกรศรี) 

                  ประธานกรรมการ 


