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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจาํปี 2565 

บริษัท เงนิตดิล้อ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
วันพฤหัสบดทีี! 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 

ดาํเนินการประชุมผ่านสื!ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  

โดยมีบริษัท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จาํกัด ทาํหน้าที!ควบคุมระบบการประชุม  

และถา่ยทอดสด ณ ชั"น 12A อาคารอารีฮิลล ์ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
______________________________________ 

 

เริ!มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา  
รายชื!อกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ที!เขา้รว่มประชมุ รวมทั"งผูไ้ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้รว่มประชมุ มีดงันี " 
กรรมการผู้เข้าประชุมที!สาํนักงานใหญ่ 

1. นายชานดาเชการ ์สบุรามาเนี!ยน คิสชมูนัการมั ประธานกรรมการ 

2. นางเกศรา มญัชศุร ี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายปิยะศกัดิ# อกุฤษฎน์กุลู กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการ 

4. นายแอลสทิธิ# เวอรก์ารา กรรมการ 

5. นายศภุวตัร ลิขิตธนวงศ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

6. นายภทัร ยงวณิชย ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการผู้เข้าประชุมผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

1. นายพงษ์อนนัต ์ธณติัไตร กรรมการ 

2. นายณฐัพล ลอืพรอ้มชยั กรรมการ 

3. นายวศิน อดุมรชัตวนิชย ์ กรรมการ 

4. นายมินกิ ไบรอนั ฮง กรรมการ 

5. นายสนัติธาร เสถียรไทย กรรมการอิสระ 

 

กรรมการผู้ที!ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นายชวิณ เจียรวนนท ์ กรรมการ 

 

โดยกรรมการที!เขา้ประชมุดว้ยตนเองจาํนวน 6 ทา่น และกรรมการผูเ้ขา้ประชมุผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

จาํนวน 5 ทา่น คิดเป็นรอ้ยละ 91.6667 ของจาํนวนกรรมการทั"งหมดของบรษัิทฯ 

 

ผู้บริหารที!เข้าประชุมที!สาํนักงานใหญ่ 

1. นายวีรภทัร ์วิรยิะโกวิทยา ผูบ้รหิารระดบัสงูฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO) 

2. นางสาวพิมพช์นก พงศก์ลัป์ยกร Vice President of Finance (Investor Relation) 

3. นางวนัทนีย ์ธีระกลุ เลขานกุารบรษัิท 
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ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม: 
1. นายชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ ผูส้อบบญัชี บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 

2. นางดรุณี จนัทรต์รา ผูส้อบบญัชี บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 

3. นางสาวนพรตัน ์แกว้ศรงีาม ผูต้รวจสอบการนบัคะแนน  
บรษัิท อลัเลน แอนด ์โอเวอรี! (ประเทศไทย) จาํกดั 

4. นางสาวพธัมน พิสฐิบณัฑรู ผูต้รวจสอบการนบัคะแนน 

บรษัิท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 

นายชานดาเชการ์ สุบรามาเนี!ยน คิสชูมันการัม ประธานกรร มการ ทําหน้าที! เป็นประธานในที!ประชุม  

(“ประธานฯ”)  
ประธานฯ กล่าวตอ้นรบัและขอบคุณผูถื้อหุน้ที!เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ของบริษัทฯ ผ่านสื!อ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) (“การประชุม”) และแจง้ต่อที!ประชุมว่า ในการประชุมครั"งนี " มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง
และดว้ยผูร้บัมอบฉนัทะ จาํนวน จาํนวน 1,423 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั"งสิ "น 1,826,072,026 หุน้ (หนึ!งพนัแปดรอ้ยยี!สบิหก
ลา้นเจ็ดหมื!นสองพนัยี!สบิหกหุน้) คิดเป็นรอ้ยละ 78.7444 ของจาํนวนหุน้ที!จาํหนา่ยไดแ้ลว้ทั"งหมดของบรษัิทฯ ครบเป็นองค์
ประชมุตามมาตรา 103 ของพระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และที!แกไ้ขเพิ!มเติม) และขอ้บงัคบัของบรษัิท
ฯ ขอ้ที! 34 ซึ!งมีขอ้กาํหนดเกี!ยวกบัองคป์ระชมุวา่ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 คน หรอืไมน่อ้ย
กว่ากึ!งหนึ!ง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั"งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ!งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ที!
จาํหนา่ยไดแ้ลว้ทั"งหมด  

เนื!องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื "อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัแพรร่ะบาดอยา่งตอ่เนื!อง 
บรษัิทฯ ไดต้ระหนกัและหว่งใยตอ่สขุภาพของผูถื้อหุน้ทกุทา่นที!จะเขา้รว่มประชมุ รวมถึงผูที้!มีสว่นรว่มในการจดัประชมุเป็น
อย่างยิ!ง บริษัทฯ พรอ้มที!จะปฏิบติัตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครฐัอย่างเครง่ครดั เพื!อป้องกนัและเพื!อลดความเสี!ยงการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื "อไวรสั COVID-19 ดว้ยเหตดุงักลา่ว บริษัทฯ จึงไดจ้ดัการประชุมในครั"งนี "ในรูปแบบการประชุม
ผ่านสื!ออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื!ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.  2563 รวมทั"งกฎหมายและ
กฎระเบียบอื!น ๆ ที!เกี!ยวขอ้ง ซึ!งบรษัิทฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบลว่งหนา้พรอ้มหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุผูถื้อหุน้แลว้ 

 

สาํหรบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 36 ใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1 เสียง โดยในกรณี
ที!ผูถื้อหุน้รายใดมีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษในเรื!องใดซึ!งที!ประชมุจะตอ้งลงมติ ผูถื้อหุน้รายนั"นไมมี่สทิธิออกเสยีงในเรื!องดงักลา่ว 
เวน้แตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั"งกรรมการใหอ้อกเสยีงลงคะแนนไดโ้ดยไมมี่ขอ้หา้ม  

 

ในการลงคะแนนเสยีง จะเป็นการลงคะแนนเสยีงผา่นระบบ Inventech Connect ผูถื้อหุน้ตอ้งกดเมน ู“ลงคะแนน
เสียง” ผ่านระบบที!บริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมไว ้และเลือกวาระที!ตอ้งการลงคะแนนเสียง และกดปุ่ มลงคะแนนเสียงตามความ
ประสงค ์ในกรณีที!วาระนั"นมีหลายรายการ บริษัทฯ จะเสนอใหที้!ประชุมลงมติทีละรายการ ในกรณีที!ผูถื้อหุน้ตอ้งการ
สอบถามผ่านขอ้ความ ตอ้งเลือกเมน ู“การถามคาํถาม” จากนั"นเลือกวาระที!ตอ้งการถามคาํถาม และทาํการพิมพค์าํถาม 
หรือ ความคิดเห็น แลว้กดสง่คาํถาม หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ในระบบ Inventech Connect 

โดยสามารถเลือกวาระที!ตอ้งการถามคาํถาม จากนั"นกดปุ่ ม จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง โดยบริษัทฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้
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ทาํการเปิดกลอ้งและไมโครโฟนไว ้เมื!อไดร้บัสญัญาณใหถ้ามคาํถาม ขอให้ผูถื้อหุน้แจง้ชื!อและนามสกุล และสถานะเป็น 

ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะก่อนถามคาํถามทกุครั"ง 

จากนั"น ประธานฯ จึงขอให ้นางสาวเยาวโรจน ์กลิ!นบญุ รบัหนา้ที!ดาํเนินการประชุม (“ผู้ดําเนินการประชุม”) 
ตามระเบียบวาระที!กาํหนดในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ ดงันี " 
วาระที! 1  รายงานของคณะกรรมการแสดงถงึกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

นายปิยะศักดิ# อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่นําเสนอรายละเอียดต่อที!ประชุม  โดยนายปิยะศักดิ#  
อกุฤษฎน์กุลูรายงานตอ่ที!ประชมุวา่ บรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการเกี!ยวกบักิจการของบรษัิทฯ ในรอบปี 2564 

ซึ!งประกอบดว้ยรายงานผลการดาํเนินงาน รวมทั"ง ขอ้มลูต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ในรายงานประจาํปีที!ไดจ้ดัสง่
ใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบ QR Code ซึ!งปรากฏอยู่ในเอกสารลงทะเบียนเขา้ประชุมที!ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มกบั
หนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 โดยมีรายละเอียดสรุปได ้ดงันี " 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทั"งในส่วนสินเชื!อจาํนาํทะเบียนรถและนายหนา้ประกันภัย 
แมว้่าธุรกิจของบรษัิทฯ ไดเ้ผชิญหนา้กบัความทา้ทาย ภายใตส้ถานการณที์!ไมแ่น่นอนจากโรคระบาดโควิด-$% แต่บริษัทฯ 
ไม่เคยหยดุนิ!งในการขยายธุรกิจ เพื!อรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากยิ!งขึ "นผ่านการเปิดตวัผลิตภณัฑ ์แพลตฟอรม์ 
แคมเปญและโครงการตา่ง ๆ ตลอดปี 2564 เช่น  
(1) เดือนมีนาคม 2564 บริษัทฯ เปิดตวับตัรติดลอ้สาํหรบัสินเชื!อรถมอเตอรไ์ซค ์ซึ!ง ณ สิ "นปี 2564 มีจาํนวนมากกวา่ 

285,000 บตัร 

(2) เดือนสิงหาคม 2564 บริษัทฯ ไดอ้อกแคมเปญดอกเบี "ยอตัราพิเศษสินเชื!อรถบรรทกุยอดสินเชื!อใหม่ ซึ!งโครงการ
ดงักลา่วสง่ผลใหบ้รษัิทฯ เติบโตมากกวา่รอ้ยละ &' เมื!อเทียบกบัช่วงเวลาปกติ  

(3) เดือนตุลาคม 2564 บริษัทฯ เปิดตวัประกันติดลอ้ผ่อนชาํระสงูสดุ $* เดือน ซึ!งโครงการดงักล่าวส่งผลให้เบี "ย
ประกนัภยัของบรษัิทฯ เติบโตรอ้ยละ 60 ในไตรมาสที!สี! และยงัไดท้าํการเปิดตวั “อารเีกเตอร”์ ซึ!งเป็นแพลตฟอรม์
อนัเป็นนวตัรกรรม InsurTech เพื!อช่วยสรา้งรายไดใ้หน้ายหนา้ประกนัภยัรายย่อย และเพื!อขยายฐานธุรกิจผ่าน
เครอืขา่ยนายหนา้ประกนัภยัทั!วประเทศ 

โดยตลอดปี 2564 บรษัิทฯ มีโครงการพกัชาํระหนี " เพื!อช่วยเหลอืลกูคา้ใหผ้า่นพน้วิกฤตที!ยากลาํบาก และมีชีวิตที!
หมุนต่อได ้โดยไดช่้วยเหลือลกูคา้ไปมากกว่า 80,000 ราย นอกจากนี " ในปี 2564 บริษัทฯ ไดเ้ปิดสาขาใหม่จาํนวน 210 

สาขา ซึ!งสง่ผลใหใ้นปัจจบุนับรษัิทฯ มีการใหบ้รกิารมากกวา่ 1,286 สาขาใน 74 จงัหวดัทั!วประเทศไทย เป็นตน้ 

ผูด้าํเนินการประชมุเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น  

คาํถามที! 1 จากผูถื้อหุน้คณุกชกร นิยมศิลป์ชยั บริษัทฯ มีแผนการเติบโตและวิธีการรบัมือกบัการแขง่ขนัในธุรกิจ
สนิเชื!อและธุรกิจประกนัในปีนี "อยา่งไร 

นายปิยะศกัดิ# อกุฤษฎน์กุลู กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตอบผูถื้อหุน้วา่ ว่าแผนในการเติบโตและวิธีการรบัมือกบัการ
แข่งขนัในธุรกิจสินเชื!อและธุรกิจประกนัเป็นเรื!องเดียวกนั โดยประกอบดว้ย 3 ประเด็น คือ 1 การสรา้งความไวว้างใจของ
ลกูคา้หรือผูบ้ริโภค ประเด็นที! 2 การมีช่องทางที!หลากหลายเพียงพอที!ลกูคา้จะสามารถเขา้ถึงได ้และประเด็นที! 3 คือการ
ออกแบบผลติภณัฑใ์หต้อบโจทยแ์ละแกปั้ญหาของลกูคา้ได ้ 

สาํหรบัประเด็นแรกเรื!องความไวว้างใจ บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้ริการลกูคา้ และการช่วยแกปั้ญหา
ใหก้บัลกูคา้ ซึ!งอธิบายวา่เหตใุดฐานลกูคา้ บรษัิทฯ จึงสามารถเติบโตอยา่งตอ่เนื!องตั"งแตอ่ดีต ประเด็นที!สอง บรษัิทฯ มีแผน
ที!จะขยายเครือข่ายสาขาไม่ตํ!ากว่า 20% ซึ!งอาจเปิดสาขาเพิ!มไม่ตํ!ากว่า 200-300 สาขาในปีนี " สาํหรบัประเด็นที!สาม  
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บริษัทฯ มีการพฒันาผลิตภณัฑที์!เป็นนวตักรรมใหม่ ๆ สาํหรบัลูกคา้สินเชื!อจาํนาํทะเบียนอยู่เรื!อย ๆ โดยสาํหรบัธุรกิจ
ประกนั บรษัิทฯ อาจจะเป็นที!รูจ้กัในฐานะนายหนา้ประกนันอ้ยกวา่ในฐานะผูใ้หบ้รกิารสนิเชื!อเลก็นอ้ย ฉะนั"น บรษัิทฯ จึงยงั
มีโอกาสเพิ!มความรบัรูข้องธุรกิจประกนัมากขึ "นผ่านสื!อโฆษณาและการใหบ้รกิารผลิตภณัฑต์่าง ๆ  อีกทั"ง ธุรกิจประกนัยงัมี
ความท้ายทายเนื!องจากผลิตภัณฑ์ประกันมีความหลากหลาย และลูกค้ามีความเข้าใจผลิตภัณฑ์ประกันน้อยกว่า
ผลติภณัฑส์นิเชื!อ ซึ!งทั"งหมดนี "คือ แผนการเติบโตของบรษัิทฯ ในธุรกิจนี "นะครบั 

คาํถามที! 2 จากผูถื้อหุน้คณุพชัรพล กรกิจธนกุล ถามว่า เนื!องจากเพิ!งเขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ก็เลยอยาก
ทําประกันรถยนต์กับทางบริ ษัท ฯ ด้วย  ก็ เลยเอาราคาที! ได้อยู่  ณ ปัจจุบันจาก บริ ษัทอื!นไปบอกเซลล์ของ 

บรษัิทฯ ผลปรากฏวา่ ผลติภณัฑข์องบรษัิทฯ ยงัมีราคาสงูกวา่ จึงขอถามวา่ที!บรษัิทฯ ทาํราคาสูไ้มไ่ดเ้พราะตน้ทนุเรามาสงู
หรอืตน้ทนุเรามาเทา่ ๆ กนัแตต่อ้งการสว่นตา่งกาํไรที!มากกวา่ หรอืดว้ยเหตผุลอื!น  

นายปิยะศกัดิ# อกุฤษฎน์กุลู กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตอบผูถื้อหุน้วา่ ก่อนอื!นก็ขอบคณุทา่นผูถื้อหุน้ที!สนใจมาเป็น
ลกูคา้ของเรานะครบั ผมขอเรียนวา่ในฐานะของการเป็นนายหนา้ บริษัทฯ มีพนัธมิตรทางธุรกิจหรือพารท์เนอรที์!เป็นบรษัิท
ประกันจาํนวนมากที!สดุ กล่าวคือ 10 กว่าราย ซึ!งเบี "ยประกันจะถูกกาํหนดโดยพารท์เนอรข์องเราซึ!งเป็นบริษัทประกัน 
ฉะนั"น บริษัทฯ ไม่ไดเ้ป็นผูอ้อกแบบผลิตภณัฑแ์ละไม่สามารถปรบัค่าเบี "ยประกนัได ้อย่างไรก็ตาม ขอเรียนชี "แจงวา่คา่เบี "ย
ประกันสะทอ้นหลายสิ!งดว้ยกัน 1 คือ ผลประโยชนข์องโบรกเกอรห์รือนายหนา้ และ 2 คือขอบเขตความคุม้ครองตาม
กรมธรรมน์ั"น ๆ ซึ!งอาจจะตอ้งเปรยีบเทียบคอ่นขา้งละเอียด นอกเหนือไปจากเบี "ยประกนัและราคา เช่น เบี "ยประกนัสาํหรบั
ลกูคา้ที!มีการตอ่อายกุรมรรมก็์มกัจะไดร้บัสว่นลดดว้ย หรือหากเปลี!ยนบริษัทประกนั เบี "ยประกนัก็จะมีความแตกตา่งแลว้ 
ฉะนั"นอาจมีอีกหลายปัจจยัพอสมควรที!ส่งผลกระทบต่อราคาเบี "ยประกัน โดยผมเขา้ใจว่าปัจจุบนัเงินติดลอ้ยงัไม่ไดเ้ป็น
พนัธมิตรกับโบรกเกอรห์รือบริษัทประกนัรายที!ท่านผูถื้อหุน้กล่าวถึง จึงขอเก็บเป็นขอ้สงัเกตเพื!อนาํไปพิจารณาว่าเราจะ
สามารถปรบัปรุงบรกิารและผลติภณัฑไ์ดม้ากขึ "นอยา่งไรในอนาคตครบั 

วาระนี "เป็นการรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ใหที้!ประชุมทราบจึงไม่มี
การลงคะแนนเสยีง 

วาระที! 2 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น ของบริษัทฯ 
สาํหรับปีสิ"นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2564 

นายวีรภทัร ์วิริยะโกวิทยา (ผูบ้ริหารระดบัสงูฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO)) นาํเสนอรายละเอียดต่อที!ประชุม  
นายวีรภทัรชี์ "แจงสรุปงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น  ของบริษัทฯ สาํหรบัปี
สิ "นสดุวนัที! &$ ธันวาคม ,'/0 ซึ!งคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบ และผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ไดต้รวจสอบ
และรบัรองอยา่งไมมี่เงื!อนไขแลว้ ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2564 ซึ!งจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบ QR Code และปรากฏ
อยู่ในเอกสารลงทะเบียนเขา้ประชุม ที!จัดส่งไปพรอ้มกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้โดยสรุปภาพรวม  
เป็นดงันี " 

หนว่ย: ลา้นบาท 

รายการ 2563 2564 

สนิทรพัยร์วม 53,336 66,525 

หนี"สนิรวม 41,587 44,120 

สว่นของผูถื้อหุน้รวม 11,749 22,405 

กาํไรสทุธิ 2,416 3,169 
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กาํไรเบ็ดเสรจ็รวม 2,412 3,161 

กาํไรตอ่หุน้ (บาท) 1.15 1.41 

ผูด้าํเนินการประชมุเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น  
ไมมี่ผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น 

ในการนี " คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที!ประชมุผูถื้อหุน้เพื!อพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล) 
งบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื!น (งบกาํไรขาดทนุ) ของบรษัิทฯ สาํหรบัปีสิ "นสดุวนัที! 31 ธนัวาคม 2564 

การลงมติ  วาระนี "ตอ้งผา่นมติที!ประชมุ โดยอนมุติัดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ!งมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน 

มติที!ประชุม  ที!ประชุมฯ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น 

ของบรษัิทฯ สาํหรบัปีสิ "นสดุวนัที! 31 ธนัวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี " 
 

มติ จาํนวนเสียงที!มีมต ิ

(1หุ้น : 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของเสียงทั"งหมดของผู้ถอืหุน้

ซึ!งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  1,826,810,726 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 3,147 - 

บตัรเสยี 0 0 

รวมคะแนน 1,826,813,873 100.00 

 

วาระที! 3  การจัดสรรกาํไรจากการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิ"นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2564 และ
การจ่ายเงนิปันผล 

นายวีรภทัร ์วิริยะโกวิทยา (ผูบ้ริหารระดบัสงูฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO)) นาํเสนอรายละเอียดต่อที!ประชุม  
นายวีรภทัรชี์ "แจงตอ่ที!ประชมุถึงผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ สาํหรบัปี สิ "นสดุวนัที! 31 ธนัวาคม 2564 ซึ!งรวมถึงการจดัสรร
กาํไรสทุธิประจาํปีสว่นหนึ!งไวเ้ป็นทนุสาํรองตามที!กฎหมายกาํหนด และอนมุติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัปีสิ "นสดุวนัที! 31 

ธนัวาคม 2564 ตามนโยบายเงินปันผลของบรษัิทฯ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี " 
(1) จดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายกาํหนดในอตัราไมน่อ้ยกวา่ 5% ของกาํไรสทุธิตามงบการเงินของบริษัทฯ จาํนวน 

158,445,308 บาท 

(2) จ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุน้สามญัของบริษัทฯ จาํนวนไม่เกิน 178,383,428 หุน้ มูลค่าที!ตราไวหุ้น้ละ 3.70 
บาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ในอตัรา 13 หุน้เดิมตอ่ 1 หุน้ปันผล รวมมลูคา่ทั"งสิ "นไมเ่กินประมาณ 660 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 0.285 บาทต่อหุน้ ทั"งนี " ในกรณีมีที!ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการ
จดัสรรหุน้ปันผลแลว้ใหจ่้ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.285 บาท 

(3) จ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.274 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินไม่เกินประมาณ 635 ลา้นบาท 
ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ!งกาํหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 ของกาํไร
สทุธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลงัจากการหกัภาษีและจดัสรรทนุสาํรอง (ทั"งนี " เศษหุน้จากการจ่ายหุน้ปันผล
ตามขอ้ (2) ที!จะจ่ายเงินสดใหก้ับผูถื้อหุน้แทนอาจมีผลทาํใหเ้งินปันผลที!จ่ายในรูปเงินสดมีจาํนวนมากกว่า
ประมาณ 635 ลา้นบาทได)้ 
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การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วเป็นการจ่ายจากกาํไรที!เสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 20 ซึ!งผูถื้อหุน้ที!เป็น
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนไดใ้นอตัราเท่ากบั 2/8 ของเงินปันผลที!ไดร้บั ตามมาตรา 47 ทวิ ของ
ประมวลรษัฎากร ทั"งนี " ใหก้าํหนดรายชื!อผูถื้อหุน้ที!มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวันที! 29 เมษายน 2565 และ
กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที! 20 พฤษภาคม 2565  

ผูด้าํเนินการประชมุเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น  
ไมมี่ผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น 

ในการนี " คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที!ประชุมผูถื้อหุน้เพื!อพิจารณาอนมุติัการจดัสรรผลกาํไรจากการ
ดาํเนินงานของบรษัิทฯ สาํหรบัปี สิ "นสดุวนัที! 31 ธันวาคม 2564 ซึ!งรวมถึงการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีสว่นหนึ!งไวเ้ป็นทนุ
สาํรองตามที!กฎหมายกาํหนดและอนมุติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัปี สิ "นสดุวนัที! 31 ธนัวาคม 2564 

การลงมติ  วาระนี "ตอ้งผา่นมติที!ประชมุ โดยอนมุติัดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ!งมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน 

มติที!ประชุม  ที!ประชมุฯ มีมติอนมุติัการจดัสรรกาํไรจากการดาํเนินงานของบรษัิทฯ สาํหรบัปีสิ "นสดุวนัที! 31 ธนัวาคม 
2564 และการจ่ายเงินปันผลโดยมีรายละเอียดดงันี " 
 

มติ จาํนวนเสียงที!มีมต ิ

(1หุ้น : 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของเสียงทั"งหมดของผู้ถอืหุน้

ซึ!งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  1,826,813,773 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 2,100 - 

บตัรเสยี 0 0 

รวมคะแนน 1,826,815,873 100.0000 

วาระที! 4  พิจารณาอนุมัติการเพิ!มทุนจดทะเบียนจาํนวน 178,383,428 หุ้น เพื!อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื!อให้สอดคล้องกับการเพิ!มทุนจดทะเบียน 

นายวีรภทัร ์วิรยิะโกวิทยา (ผูบ้รหิารระดบัสงูฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO)) นาํเสนอรายละเอียดตอ่ที!ประชมุ นาย
วีรภทัรชี์ "แจงต่อที!ประชุมว่า เนื!องดว้ยบริษัทฯ ไดมี้มติเรื!องการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ ใหก้ับผูถื้อหุน้ โดยมี
รายละเอียดตามวาระที! 3 ดังกล่าวขา้งตน้ บริษัทฯ จะตอ้งจัดสรรหุน้สามัญเพื!อรองรบัการจ่ายปันผลดังกล่าวเพิ!มอีก
จาํนวน 178,383,428 หุน้  
 ในการนี " คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที!ประชมุผูถื้อหุน้เพื!อพิจารณาอนมุติัการเพิ!มทนุจดทะเบียน
เพื!อรองรบัการจ่ายหุ้นปันผลจากทุนจดทะเบียนบริษัทฯ เดิมจาํนวน 8,580,242,909 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 
9,240,261,592.60 บาท แบ่งออกเป็น 2,497,367,998 หุน้ โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 178,383,428  หุน้ มลูค่าที!
ตราไวหุ้น้ละ 3.70 บาท และใหแ้กไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษัิทฯ เพื!อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ!มทนุจดทะเบียนของ
บรษัิทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี " 
 

ขอ้ 4 ทนุจดทะเบียนจาํนวน 9,240,261,592.60 บาท (เกา้พนัสองรอ้ยสี!สบิลา้นสองแสนหกหมื!น
หนึ!งพนัหา้รอ้ยเกา้สบิสองบาทหกสบิสตางค)์ 
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แบง่ออกเป็น 2,497,367,998 หุน้ (สองพนัสี!รอ้ยเกา้สบิเจ็ดลา้นสามแสนหก
หมื!นเจ็ดพนัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดหุน้) 

มลูคา่หุน้ละ 3.70 บาท (สามบาทเจ็ดสบิสตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั 2,497,367,998 หุน้ (สองพนัสี!รอ้ยเกา้สบิเจ็ดลา้นสามแสนหก
หมื!นเจ็ดพนัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดหุน้) 

หุน้บรุมิสทิธิ# - ไมมี่ - - ไมมี่ - 
 

ผูด้าํเนินการประชมุเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น  
ไมมี่ผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น 

การลงมติ วาระนี "ตอ้งผ่านมติที!ประชุม โดยอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี!ของจาํนวนเสียงทั"งหมด
ของผูถื้อหุน้ซึ!งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที!ประชุม  ที!ประชุมฯ มีมติอนุมติัการเพิ!มทุนจดทะเบียนเพื!อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4 โดยมีรายละเอียดดงันี " 

มติ จาํนวนเสียงที!มีมต ิ

(1หุ้น : 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของเสียงทั"งหมดของผู้ถอืหุน้

ซึ!งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  1,826,822,773 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 100 - 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

รวมคะแนน 1,826,822,873 100.0000 

 

วาระที! 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ!มทุนเพื!อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

นายวีรภทัร ์วิรยิะโกวิทยา (ผูบ้รหิารระดบัสงูฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO)) นาํเสนอรายละเอียดตอ่ที!ประชมุ นาย
วีรภทัรชี์ "แจงต่อที!ประชมุวา่เนื!องดว้ยบรษัิทฯ ไดมี้มติเรื!องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบรษัิทฯ ใหก้บัผูถื้อหุน้ตามวาระ
ที! 3 บริษัทฯ จะตอ้งจดัสรรหุน้สามญัจาํนวน 178,383,428 หุน้ มลูค่าหุน้ที!ตราไวหุ้น้ละ 3.70 บาท เพื!อรองรบัการจ่ายหุน้
ปันผลดงักลา่ว 

 ในการนี " บริษัทฯ ไดด้าํเนินการออกหุน้สามญัเพิ!มทุน จาํนวน 178,383,428 หุน้ มูลค่าหุน้ที!ตราไวหุ้น้ละ 3.70 
บาทเพื!อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ในอตัรา 13 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทั"งสิ "นไม่เกิน
ประมาณ 660 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 0.285 บาทตอ่หุน้ ทั"งนี " ในกรณีมีที!ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้
เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ใหจ่้ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.285 บาท  

ผูด้าํเนินการประชมุเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น  
ไมมี่ผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนาํเสนอตอ่ที!ประชมุผูถื้อหุน้เพื!อพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ!มทนุ
เพื!อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 
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การลงมติ  วาระนี "ตอ้งผา่นมติที!ประชมุ โดยอนมุติัดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ!งมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน 

มติที!ประชุม  ที!ประชมุฯ มีมติอนมุติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ!มทนุเพื!อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลโดยมีรายละเอียดดงันี " 
มติ จาํนวนเสียงที!มีมต ิ

(1หุ้น : 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของเสียงทั"งหมดของผู้ถอืหุน้

ซึ!งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  1,826,823,773 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 100 - 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

รวมคะแนน 1,826,823,873 100.0000 

วาระที! 6  การเลือกตั"งกรรมการแทนที!กรรมการที!ครบวาระ 

นางเกศรา มญัชศุร ีประธานกรรมการตรวจสอบนาํเสนอรายละเอียดต่อที!ประชมุ นางเกศราชี "แจงตอ่ที!ประชมุว่า
เนื!องจากในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 มีกรรมการที!ครบวาระ จาํนวน 4 ทา่น ดงันี " 
1). นายชานดาเชการ ์สบุรามาเนี!ยน คิสชมูนัการมั ประธานกรรมการ/กรรมการที!ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

2). นายปิยะศกัดิ#  อกุฤษฎน์กุลู กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

3). นายพงษ์อนนัต ์ธณติัไตร กรรมการที!ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

4). นายแอลสทิธิ# เวอรก์ารา กรรมการที!ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

ทั"งนี " คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา (โดยกรรมการที!มีส่วนเกี!ยวขอ้งไม่ไดร้่วมพิจารณา) ได้
พิจารณาตามกระบวนการสรรหาที!กาํหนดไวโ้ดยพิจารณาจากความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ที!จะก่อใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับความหลากหลายในโครงสรา้งของ
คณะกรรมการบรษัิทฯ  

เนื!องจากกรรมการที!ครบวาระดงักลา่วเป็นบคุคลผูที้!มีคณุสมบติัครบถว้นตามที!กฎหมายกาํหนด และมีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณส์งู อนัจะเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั"ง ยงัไดป้ฏิบติัหนา้ที!ตลอดเวลาที!
ผา่นมาอยา่งเต็มกาํลงัความสามารถ ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัซื!อสตัยส์จุรติ เหมาะสมที!จะเป็นกรรมการตอ่ไป 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนาํเสนอต่อที!ประชุมผูถื้อหุน้เพื!อพิจารณาอนมุติัการเลือกตั"งกรรมการที!ครบ
วาระกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ!ง 

ผูด้าํเนินการประชมุเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น  
ไมมี่ผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนาํเสนอต่อที!ประชุมผูถื้อหุน้เพื!อพิจารณาอนมุติัการเลือกตั"งกรรมการแทนที!
กรรมการที!ครบวาระ 

การลงมติ  วาระนี "ตอ้งผา่นมติที!ประชมุ โดยอนมุติัดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ!งมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน 

มติที!ประชุม  ที!ประชมุฯ มีมติอนมุติัการเลอืกตั"งกรรมการแทนที!กรรมการที!ครบวาระโดยมีรายละเอียดดงันี " 
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ชื อกรรมการ  
(ประเภทกรรมการ) 

มติ จาํนวนเสียงที มีมต ิ

(1หุ้น : 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของเสียงทั"งหมดของผู้

ถอืหุ้นซึ งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

นายชานดาเชการ ์สุบรามา

เนี!ยน คิสชมูนัการมั 

ประธานกรรมการ 

เห็นดว้ย 1,675,271,803 91.6939 

ไมเ่ห็นดว้ย 149,099,370 8.1608 

งดออกเสยีง 2,655,700 0.1453 

 บตัรเสยี 0  0  

 รวมคะแนน 1,827,026,873 100.0000 

นายปิยะศกัดิ"  อกุฤษฎน์กุลู 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

เห็นดว้ย 1,675,271,803 91.6939 

ไมเ่ห็นดว้ย 149,099,370 8.1608 

 งดออกเสยีง 2,655,700 0.1453 

บตัรเสยี 0 0 

 รวมคะแนน 1,827,026,873 100.0000 

นายพงษ์อนนัต ์ ธณติัไตร เห็นดว้ย 1,633,870,883 89.4278 

ไมเ่ห็นดว้ย 190,500,290 10.4268 

กรรมการที!ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร งดออกเสยีง 2,655,700 0.1454 

บตัรเสยี 0 0 

 รวมคะแนน 1,827,026,873 100.0000 

นายแอลสทิธิ" เวอรก์ารา 

กรรมการที!ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

เห็นดว้ย 1,633,870,883 89.4278 

ไมเ่ห็นดว้ย 190,500,290 10.4268 

งดออกเสยีง 2,655,700 0.1454 

บตัรเสยี 0 0 

รวมคะแนน 1,827,026,873 100.0000 

 

วาระที! 7  การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

นายวศิน อดุมรชัตวนิชย ์เป็นกรรมการและกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา นาํเสนอรายละเอียดต่อที!
ประชุม นายวศิน ชี "แจงต่อที!ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยให้
สอดคลอ้งกับภาระหนา้ที! โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที!เกี!ยวขอ้ง และเทียบเคียงไดก้ับระดบัที!ปฏิบติัอยู่ใน
อุตสาหกรรม ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจาํทุกปี ทั"งนี " กรรมการที!เป็นผูแ้ทนจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ไม่ขอรบั
คา่ตอบแทน โดยคา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยมีรายละเอียดดงันี " 

ค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ประธาน 

(รายเดือน) 
กรรมการ 

(รายเดือน) 
คณะกรรมการบรษัิท  140,000 80,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ  50,000 30,000 

คณะกรรมการบรหิารความเสี!ยง  50,000 30,000 
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คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหา  50,000 30,000 

คณะกรรมการการลงทนุ1  50,000 30,000 

หมายเหตุ  
1. สาํหรบัคา่ตอบแทนของคณะกรรมการการลงทนุใหมี้ผลตั"งแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2564ซึ!งเป็นเดือนที!คณะกรรมการบรษัิทมีมติแตง่ตั"ง 

ผูด้าํเนินการประชมุเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น  
ไมมี่ผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนาํเสนอต่อที!ประชุมผูถื้อหุน้เพื!อพิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

การลงมติ วาระนี "ตอ้งผา่นมติที!ประชมุ โดยอนมุติัดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงทั"งหมด
ของผูถื้อหุน้ซึ!งมาประชมุ 

มติที!ประชุม  ที!ประชมุฯ มีมติอนมุติัการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียดดงันี " 
มติ จาํนวนเสียงที!มีมต ิ

(1หุ้น : 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของเสียงทั"งหมดของผู้ถอืหุน้

ซึ!งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  1,827,025,773 99.9999 

ไมเ่ห็นดว้ย 100 - 

งดออกเสยีง 1,000 0.0001 

บตัรเสยี 0 0 

รวมคะแนน 1,827,026,873 100.0000 

 

วาระที! 8 การแต่งตั"งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี 
นางเกศรา มญัชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบนาํเสนอรายละเอียดตอ่ที!ประชมุ ว่าที!ประชมุคณะกรรมการของ

บริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหที้!ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั"งใหบ้ริษัท ดี
ลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯสาํหรบัรอบบญัชีประจาํปี 2565 โดยผูส้อบบญัชีที!
นาํเสนอมีคุณสมบัติครบถว้นตามที!สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดและอยู่ใน
แนวทางที!คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํหนดไวโ้ดยผูส้อบบญัชีดงักลา่วไม่ไดมี้ความสมัพนัธ์หรือมีสว่นไดเ้สียกบับริษัทฯ 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้!เกี!ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะที!จะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที!อย่างอิสระ
อีกทั"งไมไ่ดเ้ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืดาํรงตาํแหนง่หนา้ที!ใด ๆ  ของบรษัิทฯ ประกอบกบัอตัราคา่สอบบญัชีที!เสนอ
เป็นราคาที!เหมาะสม จึงไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลาํดบั ซึ!งคณะกรรมการ
บรษัิทฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรนาํเสนอที!ประชมุผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี " 

รายชื!อผู้สอบบัญชีเพื!อเสนอแต่งตั"ง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปีที!เริ!มให้บริการ 

นายชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ และ/หรือ 4301 2561 

นายกษิติ เกตสุรุยิงค ์และ/หรอื 8833 - 

นางนิสากร ทรงมณี และ/หรอื 5035 - 

นางดรุณี จนัทรต์รา 8625 - 




