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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

บริษัท พัฒน์กล จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 

ห้องประชุม 3108/1 และ 3108/2 เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรต ิร.9 แขวงหนองบอน  

เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
 

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  

 1. นายปีติพงศ์    พึง่บญุ ณ อยธุยา  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)  

2. นายไพโรจน์  สญัญะเดชากลุ    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

3. นายภราดร จลุชาต   กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ, 

        กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ 

      กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4. นางสาวนงลกัษณ์  ศกัดาไกร  กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

5. นางอนงค์ศิริ  ไชยะกลุ   กรรมการ 

6. นายสเุมธ  เจียมบตุร  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

     รักษาการกรรมการผู้จดัการธุรกิจเคร่ืองท าความเย็น 

7. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์  กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

8. นายปเนต   จงวฒันา   กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหาร  

      และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

9. นางสาวณฐิยา จงวฒันา                         กรรมการ 

10. นายวีระชยั ศรีขจร   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ 

      ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

11. นายปรีชา จนัทรางกรู  กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ 

ก าหนดคา่ตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

รายนามกรรมการที่ลาประชุม   

1.นายแสงชยั   โชติช่วงชชัวาล  รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร  

      และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
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กรรมการจ านวน 1 ทา่น ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ เนื่องจากตรวจพบเชือ้โควิค-19  และอยูใ่นระหวา่งการเข้า

พกัรักษาตวัที่โรงพยาบาล ดงันัน้บริษัทมีกรรมการทัง้หมด 12 ทา่น สามารถเข้าร่วมการประชมุได้ 11ทา่น  จึงมีกรรมการท่ี

เข้าประชมุคิดเป็นร้อยละ 91.66 ของกรรมการทัง้หมด  

 

รายนามผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

 1. นางสาวสมุนา เสนีวงศ์ ณ อยธุยา  บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
 

รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

 1. นางสาววรรณพร ตฤณวิสทุธิกลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และ 

      ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในฝ่ายบญัชีและการเงิน 

รายนามที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายกฤษดา   สภุคักนก  ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย 

โดยที่ปรึกษากฎหมายให้เกียรติเป็นพยานในการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุครัง้นี ้

 

เร่ิมการประชุมเวลา 10.00 น. 

 นายปีติพงศ์ พึง่บญุ ณ อยธุยา ประธานกรรมการท าหน้าที่ประธานในท่ีประชมุได้กลา่วเปิดประชมุวา่การประชมุ

จะด าเนินการไปตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้า               

โดยมอบหมายให้นางสปุราณี  สนิเกิดมา ท าหน้าที่พิธีกรในท่ีประชมุ 

 พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563               

เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2563  พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดที่ส าคญั 

ดงันี ้

มาตรา 9 ในการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จดัการประชมุต้อง 

(1) จดัให้ผู้ ร่วมประชมุแสดงตนเพื่อร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชมุ 

(2) จดัให้ผู้ ร่วมประชมุสามารถลงคะแนนได้ ทัง้การลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลบั 

(3) จดัท ารายงานการประชมุเป็นหนงัสอื 

(4) จัดให้มีการบนัทึกเสียงหรือทัง้เสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ ร่วมประชุมทกุคนตลอดระยะเวลาที่มีการ

ประชมุในรูปข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ เว้นแตเ่ป็นการประชมุลบั 

(5) จดัเก็บข้อมลูจราจรอิเลก็ทรอนิกส์ของผู้ ร่วมประชมุทกุคนไว้เป็นหลกัฐาน 

ข้อมลูตาม (4) และ (5) ให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของรายงานการประชมุ 
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มาตรา 11 ให้ถือวา่การประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ตามพระราชก าหนดนีเ้ป็นการประชมุโดยชอบด้วยกฎหมาย 

และห้ามมใิห้ปฏิเสธการรับฟังข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ตามพระราชก าหนดนีเ้ป็นพยานหลกัฐานในกระบวนการ

พิจารณาตามกฎหมายทัง้ในคดแีพง่ คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพยีงเพราะเหตวุา่เป็นข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิค-19 บริษัทฯ ได้ปฎิบตัิตามประกาศข้อก าหนดและข้อปฏิบตัิ

ตาม พ.ร.ก ฉกุเฉินอยา่งเคร่งครัด เพื่อปอ้งกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19  ดงันัน้การประชมุสามญัผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2564 ในครัง้นี ้มีผู้ เข้าร่วมประชมุ 5 ทา่น ซึง่เป็นกรรมการ ผู้อาวโุส หรือผู้สงูอาย ุจะใช้การประชมุผา่นสือ่

อิเลก็ทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Microsoft Team  

  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ว่า ในการประชุม            

ผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คนหรือไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 

และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชมุ 

 ปัจจบุนั บริษัท พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียน 600,243,737 บาท  ทนุช าระแล้วเป็นเงิน 

494,095,237 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 414,607,781 หุ้น  มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และหุ้นบริุมสทิธิจ านวน 

79,487,456 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 โดยองค์ประชมุเป็นดงันี ้ 

ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง    6 ราย จ านวนหุ้นสามญั 43,141,045 หุ้น   
  จ านวนหุ้นบริุมสทิธิ 0 หุ้น 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ    39 ราย จ านวนหุ้นสามญั 242,801,089 หุ้น 
  จ านวนหุ้นบริุมสทิธิ  12,861,141 หุ้น 
รวมจ านวน    45 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  298,803,275หุ้น 

 

 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.47 ของหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 494,095,237 หุ้ น ครบเป็นองค์ประชุมตาม

กฎหมาย  

 ขอแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย ตนเอง

และของผู้ รับมอบฉนัทะดงันี ้

 1. ในการด าเนินการประชุม ประธานที่ประชุมจะด าเนินการประชุมไปตามล าดบัวาระที่ปรากฏในหนงัสือเชิญ

ประชมุ ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง

กบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งช่ือและนามสกลุให้ที่ประชมุทราบก่อนทกุครัง้ 

 2. การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ คือ 

➢ หุ้นสามญั     ให้นบั 1 หุ้น เป็น 1 เสยีง 

➢ หุ้นบริุมสทิธิ  ให้นบั 100 หุ้น เป็น 1 เสยีง 
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3. เพื่อความรวดเร็วในการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมเพื่อขอมติที่ประชมุใน

แต่ละวาระ กรณีที่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย”  หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ท าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน แล้วยกมือ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบตัรลงคะแนน เพื่อน าคะแนนเสียงไปหกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ที่เข้าประชมุ

และมีสทิธิออกเสยีง  

4. ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าประชมุแทนผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นได้ออกเสยีงลงมติ “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออก

เสยีง” มาในหนงัสอืมอบฉนัทะไว้แล้ว บริษัทฯ จะท าการบนัทกึคะแนนเสยีงดงักลา่วไว้ตัง้แตท่ี่ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียน

เข้าประชมุ 

5. ในกรณีที่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้านหรืองดออกเสยีงในแตล่ะวาระ จะถือวา่ที่ประชมุมมีติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิ

ในวาระนัน้ๆ  

6. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขเคร่ืองหมายในช่องออกเสยีงลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ขอให้ผู้ ถือหุ้นขีดฆา่ยกเลกิ

ให้เหลอืเพียงหนึง่เคร่ืองหมาย และลงนามก ากบั มเิช่นนัน้จะถือวา่เป็น “บตัรเสยี”   

7. การประชมุครัง้นีม้กีารก าหนดวาระการประชมุเพื่อเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง

จากผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นท่ีแตกตา่งกนัไปตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้องดงันี ้ 

7.1 วาระที่ 1-4 และ วาระที่ 6 จะต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน การนบัคะแนนเสยีงในวาระ1-4 และวาระท่ี 6 นีจ้ะไมน่ าคะแนนเสยีงจากบตัร

เสยีและงดออกเสยีงมารวมเป็นฐานคะแนนเสยีง 

7.2 วาระที่ 5 จะต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของเสียงทัง้หมดของผู้มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียงในวาระที่ 5 จะนบัรวมคะแนนเสียงในบตัร

เสยีและงดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 8. หลงัเสร็จสิน้การประชุม บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้นคืนบตัรลงคะแนนเสียงแก่บริษัท ในกลอ่งรับบตัร

ลงคะแนนบริเวณหน้าห้องประชมุ หรือ สง่คืนให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 

 จึงขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นที่ได้จัดส่งให้กับท่าน             

ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมกบัเอกสารประกอบการพิจารณาในแตล่ะวาระดงันี ้
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วาระที่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 

 พิธีกรได้ชีแ้จงต่อที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและรับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่ว

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุลว่งหน้าก่อนการประชมุแล้ว 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้น

แสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2563 
 

 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 

2563 

โดยทีป่ระชมุมีมติรบัรองดว้ยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี-้. 

 
เห็นดว้ย จ านวน 286,070,740 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม จ านวน 286,070,740 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

   *ไมน่ าคะแนนเสียงจากบตัรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนบัคะแนน* 
 

วาระที่2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี ของคณะกรรมการส าหรับปี 2563 และพิจารณาอนุมตัิ งบแสดง
ฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบปี บัญชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 พิธีกรได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
32, 35 และ 36 ได้ก าหนดไว้วา่ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พงึพิจารณารายงานประจ าปี ของคณะกรรมการในรอบ
ปี ที่ผ่านมาและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
ได้จัดส่งรายงานประจ าปี 2563 และงบการเงินดังกล่าวในรูปแบบ QR-Code ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ลว่งหน้าก่อนการประชมุแล้ว  และขอเรียนเชิญ นางสาววรรณพร ตฤณวิสทุธิกลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร 
และผู้ รับผิดชอบสงูสดุในฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบ 
 นางสาววรรณพร  ตฤณวิสทุธิกุล ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบวา่ งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ของบริษัทฯ  ส าหรับรอบปี บัญชี สิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ             
ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว พร้อมทัง้ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
  



 

                                                                                                                               6/15 | P a g e  

 

 ภาพรวมตวัเลขทางการเงินเป็นดงันี ้ปี 2562 ทรัพย์สินรวม 4,053 ล้านบาท ในปี 2563  ทรัพย์สินรวม 3,626 
ล้านบาท,  ปี 2562 หนีส้ินรวม 2,590 ล้านบาท ในปี 2563 หนีส้ินรวม 2,975 ล้านบาท, ปี 2562 สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,440 
ล้านบาท ในปี 2563 ส่วนของผู้ ถือหุ้นเป็น 1,524 ล้านบาท ปี 2562 มีรายได้ 3,751 ล้านบาท  ปี 2563 มีรายได้ 3,126 
ล้านบาท ปี2562 ก าไร (ขาดทุน) (186) ล้านบาท ปี2563 ก าไร 22 ล้านบาท ปี 2562 ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(ROA) 
(3.06%) ปี 2563 ROA 1.29%, ปี 2562 ผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น (ROE) -12.51% ปี 2563 (ROE) 1.25%, ปี 2562 มีก าไร
สทุธิ -4.88% ปี 2563 มีก าไรสทุธิ 0.97% , ปี 2562 มลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้น 2.92 บาท ปี 2563 มลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้น 3.09 
บาท   
 
 งบก าไรขาดทุนเบร็ดเสร็จ สิน้สุดวันที่  31  ธันวาคม 2563 
 ส าหรับรายได้รวมจากงบการเงินรวมในปี 2563 จ านวน 3,059 ล้านบาท มาจากรายได้ธุรกิจเคร่ืองท าน า้แข็ง
และธุรกิจเคร่ืองท าความเย็น ร้อยละ 64 จากรายได้ธุรกิจแปรรูปผลติภณัฑ์เหลวและธุรกิจวิศวกรรมแปรรูปอาหาร ร้อยละ 
25 และจากรายได้ธุรกิจบริการ อะไหล ่และอื่นๆ ร้อยละ 11 หากเปรียบเทียบยอดขายในปี 2562 กบัปี 2563 แล้วยอดขาย
ลดลง 578 ล้านบาท  ยอดขายปี 2563 จ านวน 3,059 ล้านบาท โดยแบง่ออกเป็นยอดในประเทศ ร้อยละ 86  และยอดขาย
ต่างประเทศร้อยละ 16 หากเปรียบเทียบ Gross Margin ในปี 2562 กบั ปี 2563 แล้ว ปี 2563 มี Gross Margin เพิ่มขึน้ 
59 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2563 มี Backlog จ านวน 1,914 ล้านบาท  หากเปรียบเทียบข้อมลูยอดขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย
และค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการ และ ก าไร(ขาดทนุ) ระหว่างปี 2562 กบั ปี 2563 จะพบว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการ ในปี 2563 ลดลง 180 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่ลดลงมาจากการลดก าลงัคนจ านวน 360 คน 
และ ในปี 2563 มีก าไรเพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 208 ล้านบาท  
 

 
 

ปัจจัยด้านลบที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท 
▪ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้ก าลงัซือ้ลดลง  
▪ เกิดการชะลอการลงทนุใน กลุม่ธรุกิจผู้สง่ออก  
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▪ กลุม่ธุรกิจร้านอาหาร และค้าสง่ ค้าปลกี ยงัคงรอดแูนวโน้มการเตบิโตของเศรษฐกิจ ในประเทศเป็น
หลกั  

▪ การลดลงของจ านวนนกัทอ่งเทีย่วจากตา่งชาติ สง่ผลตอ่การบริโภคที่ลดปริมาณลง ท าให้ธุรกิจยงัคง
ชะลอตวั 

▪ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของประเทศตา่งๆที่บริษัทไปลงทนุ มีสถานการณ์
รุนแรงกวา่ในประเทศไทยอีกด้วย 

 
การจัดการเพื่อรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 

▪ มีการทบทวนการบริหารจดัการก าลงัคน (Pyramid Project) ตอ่เนื่อง ท าให้สามารถจดัคนให้
เหมาะสมกบังานและสถานการณ์ เช่น เรียกคนที่ประจ าในส านกังานตา่งประเทศกลบั เกือบทัง้หมด 
และควบรวมทีม หรือ โอนย้ายมายงัทมีอื่น 

▪ ออกนโยบายเพื่อแก้ปัญหาสภาพคลอ่งในช่วงวิกฤตโควิค 19 
- การตดิตามหนีท้ี่เกินก าหนดช าระ 
- การขออนมุตัจ้ิางงานผู้ รับเหมา  
- การควบคมุสนิค้าคงคลงัในสว่น   
- งดจา่ยคา่เบีย้ประชมุกรรมการ 

▪ ประกาศใช้ Business Continuity Plan หรือ BCP มีการแบง่กลุม่พนกังานเป็น กลุม่ที่ประจ าที่
ส านกังาน / Work From Home / Form Customer Site ก าหนดให้มีการประชมุผา่น Microsoft Team 
เพื่อลดการใกล้ชิดกนั ห้ามการเดนิทางไปปฏิบตัิงานข้ามพืน้ท่ี และห้ามพบกนัส าหรับพนกังานตา่ง
กลุม่ ฯลฯ 

▪ ก าหนดวิธีการและเคร่ืองมือในการบริหารทีม เพื่อให้ควบคมุงานได้ตามเปา้หมาย แม้อยูต่า่งกลุม่ใน
แผน BCP - ระงบัการท างานลว่งเวลา 

 
 นางสาววรรณพร  ตฤณวิสทุธิกลุ ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่ บริษัทยดึแนวทางด าเนินธรุกิจด้วยความโปร่งใส 
จึงได้เข้าร่วมโครงการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption 
(CAC) และรายงานผลการด าเนนิงานเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ดงันี ้ 

ปี 2562  
▪ คูม่ือนโยบายและแนวทางปฏิบตัติอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
▪ แตง่ตัง้คณะกรรมการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของกลุม่บริษัท พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) 
▪ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของภาคเอกชนไทย 

ปี 2563 
▪ น าสง่แบบประเมินตนเอง 71 ข้อ และ Corruption Risk Assessment พร้อมเอกสารประกอบการเข้า

ร่วมแนวร่วมตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของภาคเอกชนไทย ตอ่คณะกรรมการแนวร่วมตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของ
ภาคเอกชนไทย (CAC) 
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ปี 2564  
▪ บริษัท พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) ถกูรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมตอ่ต้านคอร์รัปชนั ของภาคเอกชน

ไทย โดยการรับรองดงักลา่วจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัที่มีมติให้การรับรองวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ครบ
ก าหนดอายกุารรับรอง 3 ปี ใน วนัท่ี 30 มีนาคม 2567 

 
 ค าถาม นายนรา ศรีเพชร ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามว่า รายได้ในปี 2563 ของ
บริษัทฯ ลดลงจากปี 2562 ประมาณ 600 ล้านบาท แต่บริษัทฯ สามารถมีก าไร 22 ล้านบาท ซึ่งเทียบกับที่ขาดทุนในปี 
2562 จ านวน 186 ล้านบาท สาเหตทุี่รายได้ลดลงแตม่ีก าไรเพิ่มขึน้มาจากเหตใุด และ Gross Margin เพิ่มขึน้เพราะอะไร  
 ค าตอบ นางสาววรรณพร ตฤณวิสทุธิกลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และผู้ รับผิดชอบสงูสดุในฝ่าย
บญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่าสาเหตุที่รายได้ลดลงแต่มีก าไรเพิ่มขึน้มาจากการลดจ านวนพนกังาน 360 คน และสาเหตทุี่ 
Gross Margin เพิ่มขึน้มาจากนโยบายเพื่อแก้ปัญหาสภาพคลอ่งในช่วงวิกฤตโควิค 19 เช่น การติดตามหนีท้ี่เกินก าหนด
ช าระ การขออนมุตัิจ้างงานผู้ รับเหมา และการควบคมุสินค้าคงคลงัในสว่น รวมทัง้การไม่เข้าร่วมการออกงาน Exhibition 
ลดการขยายงานและการเดินทางในตา่งประเทศของพนกังาน  
  

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่   เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะ
สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก า ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัทฯส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2563 

 
 มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตรัิบทราบรายงานประจ าปี ของคณะกรรมการส าหรับปี 2563 และอนมุตัิ          
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบปี บญัชีสิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ได้   
ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 
 

เห็นดว้ย จ านวน 286,070,740 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม จ านวน 286,070,740 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

   *ไมน่ าคะแนนเสียงจากบตัรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนบัคะแนน* 
 
วาระที่3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  
 พิธีกรได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 วรรคแรก “การ
จ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้จ่ายปันผล” และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 37 วรรคแรก “ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอด
ขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” ประกอบกบับริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามความสามารถในการท าก าไร 
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และโดยความเห็นชอบของผู้ ถือหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ70 ของก าไรสทุธิ หลงัหกัภาษีแล้วของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เว้นแตจ่ะมีความจ าเป็นหรือเหตอุนัสมควรท่ีไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้” 
 ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯในปี 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ ขาดทุน 114 ล้านบาท จึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล  ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 
 
  

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏวา่ไมม่ี ผู้ ถือหุ้น
แสดงความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2563 
 
 มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
  โดยที่ประชมุมมีติอนมุตัิด้วยการลงคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 
  มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 
 

เห็นดว้ย จ านวน 286,070,740 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม จ านวน 286,070,740 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

   *ไมน่ าคะแนนเสียงจากบตัรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนบัคะแนน* 
 
วาระที่4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 พิธีกรได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
14 และ 32 ได้ก าหนดไว้วา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่ อยา่งน้อยจ านวน 1
ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และกรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนนั อาจได้รับ
เลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 
 รายช่ือกรรมการออกจากต าแหนง่ตามวาระมีจ านวน 4 คน ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้
  1) นายภราดร  จลุชาต  กรรมการ 
  2) นายไพโรจน์ สญัญะเดชากลุ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
           3) นายปเนต  จงวฒันา  กรรมการ 
  4) นายสเุมธ  เจียมบตุร กรรมการ 
 
 เพื่อความโปร่งใส ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติที่ครอบคลุมมากกว่าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เรียนเชิญ                       
กรรมการที่ได้หมดวาระในครัง้นีอ้อกจากที่ประชุม และเมื่อที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
เรียบร้อยแล้ว จะท าการเชิญกรรมการที่ได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าสูท่ี่ประชมุ รวมถึงกรรมการที่มีสว่นได้สว่นเสยีในวาระนี ้
จะท าการงดการใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนี ้
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 ส าหรับวิธีการนบัคะแนนเสียงในวาระแต่งตัง้กรรมการ บริษัทฯ จะใช้วิธีแต่งตัง้เป็นรายบคุคล ซึ่งจะแบง่คะแนน
เสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  โดยบริษัทฯ ได้จดัสง่ข้อมลูประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่แต่งตัง้ใหม่ ทัง้ 4 คน
ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุลว่งหน้าก่อนการประชมุแล้ว 
 ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้มีมติคดัเลือกกรรมการที่ได้ออกตามวาระทัง้            
4 คน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงบุคคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และมีความเหมาะสมในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์และประวตัิการท างานที่ดี มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุธรรมและจริยธรรม และที่ส าคญัได้อุทิศ 
เวลาในการบริหารงานของบริษัทฯ อยา่งเต็มที่ และเพียงพอในการท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 
  

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้   แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นแสดง
ความเห็นหรือสอบถาม  ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นีท้ัง้ 4 คน กลบั
เข้าด ารงต าแหนง่เดิมอีกวาระหนึง่โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
 1) นายภราดร   จุลชาต กรรมการ ที่ประชุมมีมติอนุมตัิด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

 
เห็นดว้ย จ านวน 286,070,740 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม จ านวน 286,070,740 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

   *ไมน่ าคะแนนเสียงจากบตัรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนบัคะแนน* 
 

 2) นายไพโรจน์  สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (ไมม่ีการถือหุ้นในบริษัท)  

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิด้วยการลงคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้
 

เห็นดว้ย จ านวน 286,070,740 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม จ านวน 286,070,740 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

   *ไมน่ าคะแนนเสียงจากบตัรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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 3) นายปเนต  จงวัฒนา  กรรมการ ที่ประชมุมีมติอนมุตัิด้วยการลงคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้ 

เห็นดว้ย จ านวน 286,070,740 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม จ านวน 286,070,740 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

   *ไมน่ าคะแนนเสียงจากบตัรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนบัคะแนน* 
 

  4)  นายสุเมธ  เจียมบุตร  กรรมการ ที่ประชุมมีมติอนมุตัิด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 286,070,740 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม จ านวน 286,070,740 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

   *ไมน่ าคะแนนเสียงจากบตัรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนบัคะแนน* 
 

 

วาระที่5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2564 

 พิธีกรได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 ได้ก าหนดไว้ว่าให้กรรมการมี

สทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น 

หรือตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา 

 

 ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  เพื่อให้เหมาะสม และ

สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงได้กับ ค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอตุสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาด ใกล้เคียงกนั จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2564  ในอตัราเท่ากับปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 งดจ่ายค่าเบีย้ประชุมต่างๆ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึน้  และก าหนดรายละเอียดค่าตอบแทน

กรรมการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ต าแหน่ง ค่าบ าเหน็จ
กรรมการ

(บาท/เดือน) 

งดค่าเบีย้
ประชุม 

(บาท/ครัง้) 
ประธานกรรมการ 78,750 - 
กรรมการ 34,650 - 
ประธานคณะกรรมการบริหาร - - 
กรรมการบริหาร - - 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 23,100 - 
กรรมการตรวจสอบ 23,100 - 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - - 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - - 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง - - 
กรรมการบริหารความเสีย่ง  - - 

 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏวา่ไมม่ี                 

ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน                      

คณะกรรมการส าหรับปี 2564 และงดจา่ยคา่เบีย้ประชมุตา่งๆ จนกวา่สถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึน้ ตามรายละเอยีด

ที่เสนอ  

 

 มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2564 และงดจ่ายคา่เบีย้

ประชุมต่างๆ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรควิด-19 จะดีขึน้ ก าหนดรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตามที่เสนอ 

 โดยที่ประชุมมีมติอนมุตัิด้วยการลงคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน ดงันี ้

  
เห็นดว้ย จ านวน 286,070,740 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม จ านวน 286,070,740 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

    *ไมน่ าคะแนนเสียงจากบตัรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนบัคะแนน* 
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วาระที่6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

 พิธีกรชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 32

ได้ก าหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และ  ก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ 

ทกุปี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

 โดยที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นวา่บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ ในปีที่ผา่นมา มีมาตรฐานในการสอบบญัชีเป็นท่ีนา่เช่ือถือ ประกอบกบัคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ส าหรับปี 2564 

ที่เสนอมานัน้ เห็นว่าอยูใ่นระดบัที่เหมาะสมกบัภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ย นอกจากนี ้บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีที่ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้สว่นเสยีกบับริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่

อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

 คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติคัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับ               

การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และจดัท างบการเงินประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงันี ้

  1.นายโกมินทร์   ลิน้ปราชญา เลขที่ใบอนญุาต 3675  และ/หรือ 

  2.นางสาวกรรณิการ์    วิภาณรัุตน์ เลขที่ใบอนญุาต 7305  และ/หรือ 

  3.นายจิโรจ    ศิริโรโรจน์  เลขที่ใบอนญุาต 5113  และ/หรือ 

  4.นางสาวนงลกัษณ์    พฒันบณัฑิต  เลขที่ใบอนญุาต 4713  และ/หรือ 

  5.นางสมุนา เสนีวงศ์ ณ อยธุยา เลขที่ใบอนญุาต  5897  และ/หรือ 

  6.นายมงคล  เหลา่วรพงศ์   เลขที่ใบอนญุาต 4722 และ/หรือ 

  7.นางสาวกชมน  ซุน่ห้วน              เลขที่ใบอนญุาต    11536  

 

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ     

ได้ และก าหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจ านวน 1,035,000 บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีจ านวน 

700,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2564 จ านวน 1,735,000 บาท โดยค่าสอบบญัชีที่เสนอในปี 2564 มีอตัรา

คา่สอบบญัชีเทียบเทา่กบัปี 2563  

 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มี                 

ผู้ ถือหุ้ นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี แ ละ

ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 
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 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ                     

ส าหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการจดัท างบการเงินประจ าปี 2564 ดงัมีรายละเอียดของผู้สอบบญัชีรับ 

อนญุาตตอ่ไปนี ้

  1.นายโกมินทร์   ลิน้ปราชญา เลขที่ใบอนญุาต 3675  และ/หรือ 

  2.นางสาวกรรณิการ์    วิภาณรัุตน์ เลขที่ใบอนญุาต 7305  และ/หรือ 

  3.นายจิโรจ    ศิริโรโรจน์  เลขที่ใบอนญุาต 5113  และ/หรือ 

  4.นางสาวนงลกัษณ์    พฒันบณัฑิต  เลขที่ใบอนญุาต 4713  และ/หรือ 

  5.นางสมุนา เสนีวงศ์ ณ อยธุยา เลขที่ใบอนญุาต  5897  และ/หรือ 

  6.นายมงคล  เหลา่วรพงศ์   เลขที่ใบอนญุาต 4722 และ/หรือ 

  7.นางสาวกชมน  ซุน่ห้วน              เลขที่ใบอนญุาต    11536 

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ     

ได้ และก าหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจ านวน 1,035,000 บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีจ านวน 

700,000 บาท รวมเป็นคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2564 จ านวน 1,735,000 บาท 

  โดยที่ประชมุมีมติอนมุตัิด้วยการลงคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 

  มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี-้. 

เห็นดว้ย จ านวน 286,070,740 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม จ านวน 286,070,740 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

   *ไมน่ าคะแนนเสียงจากบตัรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนบัคะแนน* 

วาระที่7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

 พิธีกรชีแ้จงว่าคณะกรรมการบริษัทไม่มีวาระที่จะเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้ว จึงสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นจะเสนอ

วาระหรือสอบถามหรือไม ่

 ค าถาม 1. นายปรีชา พนัธานี ผู้ รับมอบฉนัทะจากนางสาวเมธาวี ยกตรี สอบถามดงันี ้

 1.1 หุ้นบริุมสทิธิจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้หรือไมอ่ยา่งไร มีขัน้ตอนและรายละเอียดอยา่งใด   

 1.2 หุ้นบริุมสทิธิสามารถเสนอขายได้หรือไมอ่ยา่งไร มีขัน้ตอนอยา่งไร หากสามารถด าเนินการได้  

 ค าตอบ นางสาววรรณพร ตฤณวิสทุธิกลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และผู้ รับผิดชอบสงูสดุในฝ่าย

บญัชีและการเงิน ชีแ้จงวา่  

 1.1 หุ้นบุริมสิทธิที่บริษัทฯได้ออกให้นัน้ เป็นหุ้นที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัทฯช่วงเข้าแผนฟื้นฟู

กิจการ ซึง่แผนฟืน้ฟมูีข้อห้ามและไมส่ามารถแปลงสภาพได้  
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 1.2 หุ้นบริุมสทิธิสามารถท าการซือ้ขายนอกกระดานได้ค่ะ 

 ค าถาม 2. นายสกุฤษฎ์ิ  ภมรพงศ์อมัพร ผู้ รับมอบฉนัทะจากบริษัท ยนิูแอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั สอบถามวา่ทาง

บริษัทฯ ยื่นจดทะเบียนหุ้นบริุมสทิธิเข้าตลาดหลกัทรัพย์มีผลเป็นอยา่งไรบ้าง  

 ค าตอบ นางสาววรรณพร ตฤณวิสทุธิกลุ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และผู้ รับผิดชอบสงูสดุใน

ฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงวา่บริษัทฯได้ปรึกษากบัทาง กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว หุ้นบริุมสทิธิของ

บริษัทฯ นัน้ มีข้อกฎหมายของบริษัทมหาชน กบัข้อกฎหมายของศาลล้มละลายที่ขดัแย้งกนัอยู ่หุ้นบริุมสทิธิของบริษัทฯจะ

ขึน้อยู่กบักฎหมายของศาลล้มละลายตามแผนฟืน้ฟูกิจการ การที่จะน าหุ้นบริุมสิทธิเข้าเทรดในตลาดหลกัทรัพย์ได้จะต้อง

ผา่นกฎหมายบริษัทมหาชน และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่มีข้อขดัแย้งกนัอยูท่ าให้ไมส่ามารถท าได้  

 ค าถาม 3. คณุวรางค์สริิ พนัธานี ผู้ รับมอบฉนัทะจากบริษัทกระบี่อะโกรเทค จ ากดั สอบถามวา่ไมส่ามารถท าได้

เพราะกฎหมายขดัแย้งกนัจะท าอยา่งไรตอ่ไป  

 ค าตอบ นางสาววรรณพร ตฤณวิสทุธิกลุ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และผู้ รับผิดชอบสงูสดุใน

ฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงวา่ หลงัจากยื่นไปท่ีทางตลาดหลกัทรัพย์ และได้หารือร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

แล้ว จากข้อกฎหมายของบริษัทมหาชนหุ้นบริุมสทิธิของบริษัทนัน้ไม่สามารถรับและท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศได้ 

 ค าถาม 4.นายนรา ศรีเพชร ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่ ทางบริษัทฯ มีนโยบาย

รับซือ้หุ้นคืนหรือไม ่ 

ค าตอบ นายปเนต  จงวฒันา กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหาร, และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ยงัไมม่ีนโยบายรับซือ้หุ้นคืน หากบริษัทฯมีนโยบายในการรับซือ้หุ้นคืน บริษัทฯจะด าเนินการตามขัน้ตอน

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และจะแจ้งขา่วหรือประชาสมัพนัธ์ผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
    

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามอีกหรือไม ่ปรากฏวา่ไม่

มี ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชมุแล้วกลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา11.15 น. 

 

     ลงช่ือ...................................................  ประธานท่ีประชมุ 
                 (นายปีติพงศ์ พึง่บญุ ณ อยธุยา)  
 

     ลงช่ือ………………………..................   เลขานกุารบริษัท 
              (นางสาววรรณพร  ตฤณวสิทุธิกลุ) 


