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บริษทั บูตคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 51  

ประชุม ณ ห้องเจา้พระยา   โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์เลขที  ถนนพระราม  แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ    

เมือวนัที   เมษายน 2564  มีผูถื้อหุ้นและรับมอบฉนัทะมาร่วมประชุม  25  ท่าน จาํนวน 35 ราย 

ถือหุ้นรวม  9,888,278 หุน้ ( หุ้นบริษทัฯ มี  12,000,000 หุ้น ) ครบเป็นองคป์ระชุม 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เริมประชุมเวลา 16.00 น. 
 

เลขาทีประชุมแจง้ให้ทีประชุมทราบว่ามีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 5 ราย  1,953,940 หุ้น ผูถื้อหุ้นทีมอบ 

ฉนัทะให้ผูอื้นเขา้ร่วมประชุมแทน 30 ราย 7,934,338 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทงัสินจาํนวน 2  คน เป็นจาํนวน 35 ราย 

จาํนวนหุ้น 9,888,278  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 82.40  ของจาํนวนหุ้นทงัหมดของบริษทั  ซึงมีจาํนวนทงัสิน  ลา้นหุ้น ครบเป็นองค์

ประชุม   ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้  ตอ้งมีผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นไม่น้อยกวา่  คนหรือไม่นอ้ยกวา่กึงหนึง

ของจาํนวนผูถื้อหุ้นทงัหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไม่น้อยกว่า  ใน  ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้งัหมด โดยมี นายปณิธาน  

ปวโรฬารวิทยา  ประธานกรรมการ ทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชุมและเป็นผูด้าํเนินการประชุม  

นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา กล่าวเปิดประชุม และแนะนาํกรรมการทีเขา้ร่วมประชุม ดงันี  
 

 คณะกรรมการบริษทัทงัหมดมี  9 ท่าน  เขา้ร่วมประชุม  9 ท่าน  

1.  นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา  ประธานกรรมการ 

2.  นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ (เขา้ร่วมประชุมผา่นสืออเิลคทรอนิกส์ ZOOM) 

3.  นางสุพร  ภวสันต ์   กรรมการ 

4.  นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร  กรรมการ 

5.  นางกลัยา ไวยานนท์    กรรมการ  

6.  นางสาวพชัรี  คงแกว้  กรรมการ 

7.  นายภุชชงค ์ วนิชจกัร์วงศ ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

8. นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

9. นายกฤษณ์ ณ ลาํเลียง  กรรมการอิสระ 

โดยกรรมการบริษทัทีมาร่วมประชุมในวนันี จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษทัทงัหมด 

ทงันีนายประเสริฐ  ภทัรดิลก กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ไดล้าออกจากตาํแหน่งก่อนการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซึงขณะนีอยู่ระหว่างการสรรหา  และได้กล่าวแนะนาํผูบ้ริหารและผูส้อบบัญชี ซึงเป็นสักขีพยานการนับ

คะแนน ดงันี 
 

ผูบ้ริหารอนืทีเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 2 ท่าน 
1. นางสาวนพรัตน์  สุดเสมอใจ   ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์  

2. นางสาวสุภาภรณ์ เขม็เงิน    ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี - การเงิน 
 

ผูส้อบบญัชีทีเขา้ร่วมประชุมผา่นสืออเิลคทรอนิกส์ ZOOM จาํนวน  ท่าน  

1. คุณนงลกัษณ์  พฒันบณัฑิต      ผูส้อบบญัชี 

แห่งบริษทั กรินทร์ออดิท จาํกดั  และเป็นสักขีพยานการนบัคะแนนในการประชุมครังนี 

 

  นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ  ไดม้อบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริษทั ชีแจง

รายละเอียดเกียวกบัการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมครังนี โดยมีรายละเอียดดงันี 
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 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็น

กรรมการบริษทัตงัแต่วนัที  1 ธันวาคม 2563  ถึงวนัที 30 ธันวาคม 2563 นนั  ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/

หรือเสนอชือบุคคลใดเขา้รับการพิจารณาเลือกตงักรรมการบริษทั  ส่วนวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมให้ถือตามขอ้บงัคบัของ

บริษัทข้อ  43  คือให้นับหนึงหุ้นเป็นหนึงเสียง  การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาํโดยเปิดเผย  ซึงผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียง

ลงคะแนน เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ   การนับคะแนนจะนบัเฉพาะผูถื้อหุ้นทีออกเสียงลงคะแนนไม่

เห็นดว้ย  และ/หรือ งดออกเสียงและ/หรือบตัรเสีย เท่านนั    จากนันจะนาํคะแนนเสียงดงักล่าวหักออกจากจาํนวนเสียงทงัหมดที

เขา้ร่วมประชุม  ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีเห็นดว้ยในวาระนนัๆ  ทงันีในกรณีทีผูถื้อหุ้นทาํหนงัสือมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน

เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นโดยส่งหนงัสือมอบฉันทะให้บริษทัล่วงหนา้  บริษทัได้

บนัทึกคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นไวใ้นระบบประมวลผลเรียบร้อยแลว้   

บตัรเสีย หมายถึง กรณีดงัต่อไปนี 

    -กรณีบตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระทีมีการลงคะแนน 

    -กรณีผูล้งคะแนนไม่ทาํเครืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน และส่งให้เจา้หนา้ทีของบริษทั เพอืตรวจนบัคะแนน 

    -กรณีบตัรลงคะแนนชาํรุดจนไม่สามารถวินิจฉยัไดว้่า ผูล้งคะแนนมีความประสงคจ์ะลงคะแนนเช่นใด 

    -กรณีผูล้งคะแนนส่งบตัรลงคะแนนหลงัจากทีประธานไดแ้จง้ปิดรับบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ 

  ในกรณีทีมีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริมแล้ว  ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนไดต้ามวาระทียงัไม่ไดเ้ริมพิจารณา และบริษทัฯ  จะนบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นทีมาเขา้ร่วมประชุมระหว่างการ

ประชุมเป็นองคป์ระชุมตงัแต่วาระทีไดอ้อกเสียงลงคะแนนเพือบนัทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพือให้การนบัคะแนนเป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษทัฯ จะนับคะแนนดว้ยระบบบาร์โคด้    ซึงผูถื้อหุ้นจะเห็นคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอ

พร้อมกนั  โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดงันี 

 . วาระใด ๆ ยกเวน้วาระเลือกตงักรรมการบริษทั  ผูถื้อหุ้นทีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนน 

เจา้หนา้ทีจะนบัคะแนนและแจกบตัรลงคะแนน  โปรดกรอกเลขทีลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทงัลงนาม  ซึงเจา้หน้าทีจะ

เก็บบตัรลงคะแนนทนัที 

 2. วาระเลือกตงักรรมการบริษทั    ผูถื้อหุ้นทุกท่านไดรั้บบตัรลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ตงัแต่ลงทะเบียนเขา้ประชุม    

โปรดระบุความเห็นเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทงัลงนาม กรณีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตงั

กรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน   เจา้หน้าทีจะนับคะแนนและเมือเสร็จสินการลงมติในวาระนี เจา้หน้าทีจะเก็บบตัร

ลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกท่าน 

กรรมการบริษทัในฐานะผูถื้อหุ้น ขอใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการทุกวาระ   

ในกรณีทีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษทั  ให้เป็นไปตามทีผูถื้อหุ้นระบุในหนงัสือมอบฉันทะ 

ก่อนเขา้สู่วาระที 1 นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่า ไมมี่ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพมิ 

จากนนั นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงันี 
 

วาระที 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที  50/2563  

 นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ  ไดเ้รียนต่อทีประชุมว่า บริษัทฯ  ได้จดัส่งสําเนารายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ครังที  50  ซึงไดป้ระชุมเมือวนัที  สิงหาคม 2563 ให้แก่ท่านผูถื้อหุ้น และไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  พร้อมทงัเผยแพร่ทางเวบ็ไซดข์องบริษทั  www.btnc.co.th   ภายใน 14 วนั    นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และส่ง

ให้กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึง

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าไดบ้นัทึกขึนโดยถูกตอ้งตรงตามมติทีประชุมผูถื้อหุ้น ขอให้ทีประชุมพิจารณารบัรอง 
 

มติทีประชุม  ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที 50 เมือวนัที 4 สิงหาคม 2563 ตามที 

คณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดงันี 
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ผูถื้อหุ้นทงัหมด  35  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,888,278  หุ้น 

เห็นดว้ย  35  ราย  จาํนวน  9,888,278  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

ก่อนเขา้สู่วาระที  นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบวา่ ไมมี่ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิม 
 

วาระที 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีทีผ่านมา 

 นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ไดเ้รียนต่อทีประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการ และ ผลการ 

ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 ไดป้รากฏในหนงัสือรายงานประจาํปี 2563 ซึงไดจ้ดัส่งใหท้่านผูถ้ือหุ้น ในรูปแบบ QR 

CODE ทีปรากฏอยูบ่นหนงัสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียนเดิม  พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้ 

 ภาพรวมการดาํเนินธุรกิจในปี 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ มีรายไดร้วม 385.35 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2562 คดิเป็น 49.68% มีผลขาดทนุ 47.35 ลา้นบาท หรือลดลง 1,438.33%  และบริษทัฯ ไดพ้จิารณาถอนบริษทั โชคสามคัคี จาํกดั 

ออกจากการเป็นบริษทัร่วม เนืองจากสัดส่วนการถือหุ้นไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด ดงันนัในปี 2563 บริษทัฯ ไม่มีบริษทัร่วม จึงไม่

จดัทาํงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้ Brand จาํนวน 301.95 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 298.88 ลา้นบาท หรือเท่ากบั

ลดลง 49.74%   

 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการบริการเครืองแบบจาํนวน 70.76 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 59.01 ลา้นบาท หรือเท่ากบัลดลง 

45.47%   

 สาเหตเุนืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ตงัแต่

เดือนมกราคม 2563 ส่งผลให้นกัท่องเทียวไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศ กระทงัเดือนมีนาคม 2563 รัฐบาลไดอ้อกมาตรการเวน้

ระยะห่าง สงัปิดสถานทีต่างๆ รวมถึงให้งดการเดินทาง ทาํให้การดาํเนินชีวิตประจาํวนัเปลียนไปอย่างไม่สามารถคาดเดาได ้  ซึงมี

ผลกระทบต่อยอดขายของร้านคา้ปลีกในศนูยก์ารคา้และห้างสรรพสินคา้ ตลอดจนการตดัสินใจสังสินคา้เครืองแบบพนกังานของ

องคก์ร ชะลอตวัลง   ทงันีบริษทัไดมี้การปรับตวัเพิมช่องทางขาย Online เพมิขึน และสรา้งสินคา้ใหม่ทีเหมาะกบัสถานการณ์โควดิ 

อนัไดแ้ก่ หนา้กากผา้, เสืออปุกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) ทงัแบบใชค้รังเดียว และ ใชไ้ด ้20 ครัง  และ เสือคลุมสะทอ้นนาํพเิศษ

สาํหรับทนัตแพทย ์ แต่ก็ไม่สามารถเพิมยอดขายทดแทนยอดขายทีลดลงไปได ้ และรายไดอื้นของบริษทัลดลงจากปีก่อนจาํนวน 

22.51 ลา้นบาทหรือเท่ากบัลดลง 64.06%  เนืองจากปีก่อนมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นและเงินลงทุน 

 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และค่าใชจ้่ายอืนๆ จาํนวน 237.45 ลา้นบาท เมือเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนั

ของปี 2562 ลดลงจาํนวน 123.30 ลา้นบาทหรือเท่ากบั ลดลง 34.18%  

  -  ค่าใชจ่้ายในการขายลดลงจาํนวน 97.80 ลา้นบาท บริษทัฯ พยายามลดภาระค่าเช่าโดยการขอความกรุณาใน

การให้ส่วนลดจากเจา้ของพืนที เนืองจากการประกาศปิดสถานทีชวัคราว และหลงัจากสามารถเปิดสถานทีดาํเนินกิจการ จาํนวน

ลูกคา้ในแต่ละแห่งลดลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และพิจารณาปิดจุดขายทีไมส่ามารถทาํ

กาํไรได ้ นอกจากนนัยงัมีการปรับโครงสร้างการทาํงานของพนกังานใหม่ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานตา่งๆ ตามประกาศของรัฐบาล  

บริษทัฯ ไดเ้พิมงบประมาณค่าใชจ้่ายในการสือสารและโฆษณาสาํหรับช่องทางการขายใหมท่างออนไลน์เพือสนบัสนุนการขาย    

  -  ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงจาํนวน 13.57 ลา้นบาท จากการปรับโครงสร้างพนกังานใหม่ 

  -  ตน้ทุนทางการเงินเพิมขึน 0.31 ลา้นบาท จากการคาํนวณค่าเช่าใหม่ ตามมาตรฐานฯ TFRS16 จาํนวน 2.52 

ลา้นบาท ในขณะทีดอกเบียเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสันลดลง 2.21 ลา้นบาท 

 ดงันนั งบการเงินของบริษทั มีผลขาดทุนสาํหรับปี 2563 จาํนวน  47.35 ลา้นบาท  
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 นอกจากนี ตามที ปี 2558 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัโดยมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัท ี

20 มีนาคม 2558 และเมือวนัที 18 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัขอ้ปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รปัชนั ซึง

บริษทัไดด้าํเนินการให้พนกังาน ทาํตามอยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถาม  

 ทปีระชุมรับทราบผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2563 
 

ก่อนเขา้สู่วาระที 3 นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่า ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม 
 

วาระที 3   พจิารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

 นายปณิธาน  ปวโรฬารวทิยา  ประธานกรรมการ  ไดข้อให้ทีประชุมพิจารณางบการเงินซึงประกอบดว้ย งบแสดง

ฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 พรอ้มทงัรายงานของผูส้อบบญัชีไดจ้ดัทาํขึนโดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีผา่นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ ตามรายละเอียดทีปรากฏในหนงัสือรายงานประจาํปี 2563 สามารถดาวน์

โหลดไดจ้ากรหสัคิวอาร์โคด้ ทีบริษทัไดส่้งไปยงัผูถื้อหุ้นล่วงหนา้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้ โดยสรุปสาระสําคญัได้

ดงันี                                          

           (หน่วย : ลา้นบาท)  

 

รายการ 

งบการเงนิเฉพาะของบริษทั งบการเงินทแีสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ปี 2563 ปี 2562 63/62 ปี 2562 

สินทรัพยร์วม 633.43 672.80 -5.85% 670.73 

หนีสินรวม 233.41 216.19 7.96% 216.19 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 400.03 456.61 -12.39% 454.54 

รายไดร้วม 385.35 765.74 -49.68% 765.09 

กาํไร(ขาดทุน) สําหรับปี (47.35) 3.54 -1,438.33% 2.985 

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) (3.95) 0.29 -1,462.07% 0.25 
 

 

มติทีประชุม  ทปีระชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน  สินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 

ตามทีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง 

คะแนนดงันี 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด  35  ราย  รวมจาํนวนหุ้นได ้ 9,888,278  หุ้น 

เห็นดว้ย  35  ราย  จาํนวน  9,888,278  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

ก่อนเขา้สู่วาระที  นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิม 
 

วาระที  4 พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงินปันผล  

 นายปณิธาน  ปวโรฬารวทิยา  ประธานกรรมการ  แจง้ให้ทีประชุมทราบว่า บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในปีทีผล

การดาํเนินงานมีกาํไร หรือยงัคงมีกาํไรสะสม  ปี 2563 บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิ 47,350,193 บาท กาํไรสะสมยกมา 54,207,910 บาท 

ระหว่างปีจ่ายเงินปันผล เป็นจาํนวนเงิน 1,800,000 บาท คงเหลือกาํไรสะสม 5,057,717 บาท 
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 โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาผลการดาํเนินงาน สภาวะเศรษฐกิจ และสภาพคล่องของบริษทั พิจารณา

เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลเนืองดว้ยผลการดาํเนินงานปี 2563 มีผลขาดทนุจาํนวนมาก และขออนุมตัิทีประชุมผูถื้อหุน้งดจ่ายเงิน

ปันผลประจาํปี 2563 

มติทปีระชุม  ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิจดัสรรกาํไรและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลตามทีคณะกรรมการเสนอ 

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด  35  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,888,278  หุ้น 

เห็นดว้ย  35  ราย  จาํนวน  9,888,278  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
  

ก่อนเขา้สู่วาระที 5 นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน  เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิม 

 

วาระที  5 พจิารณาเลือกตังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททต้ีองออกตามวาระ 

 นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ   แจง้ให้ทีประชุมทราบว่า  กรรมการบริษทัฯ ทีไดจ้ดทะเบียนไว้

กบักระทรวงพาณิชย ์ ในขณะนี มีอยูท่งัหมด  9  ท่าน  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดไวว้่า  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุก

ครังให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมด     ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรง

เป็นสามส่วนไม่ได ้    ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท้ีสุดกบัส่วนหนึงในสาม  ดงันนัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที  51  นี  มี

กรรมการทีตอ้งออกตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดงันี 

(1)  นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา   กรรมการ 

(2)  นางสาวพชัรี  คงแกว้  กรรมการ 

(3)  นายกฤษณ์  ณ ลาํเลียง  กรรมการอิสระ 

 ทงันีนายประเสริฐ  ภทัรดิลก กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ

บริษทัก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ดงันนับริษทัฯ ขอสงวนตาํแหน่งนีไวก่้อน และจากการทีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น

เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี   เป็นการล่วงหน้าตงัแต่

วนัที -  ธนัวาคม  ปรากฏว่าไมมี่ผูถื้อหุ้นเสนอชือบคุคลเพือรับการพิจารณา 

 คณะกรรมการบริษทั   ซึงไม่รวมกรรมการบริษทัทีไดร้บัการเสนอชือ ไดห้ารือกนั   เห็นชอบตามทีคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอให้เลือกตงักรรมการบริษทัทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการ

บริษทัอกีวาระหนึงซึงไดพิ้จารณาจากคุณสมบตัิเป็นรายบคุคล     ของผูที้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอยูเ่ดิม  เห็นว่าเป็นบคุคลที

มีความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณสมบตัิและไดท้าํคุณประโยชน์ให้แก่บริษทัมาโดยตลอด และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม

มาตรา  68  ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ. 2535 และขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์  

 จึงขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตงักรรมการทงั 3  ท่านนี เป็นกรรมการบริษทั ประวติัของบุคคลทีไดรั้บการ

เสนอชือให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ทงั  3  ท่าน  ไดส่้งให้ท่านผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้   

ดงันนั  คณะกรรมการบริษทั ขอเสนอทีประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาเลือกตงับุคคลผูม้ีรายนามต่อไปนี เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ

บริษทัเป็นรายบคุคล คือ 
 

1. นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา  

ทปีระชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตงัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมา 

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด  35  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,888,278  หุ้น 

เห็นดว้ย  35  ราย  จาํนวน  9,888,278  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
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ไม่เห็นดว้ย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

2. นางสาวพชัรี  คงแก้ว 

ทปีระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเลือกตงัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด  35 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,888,278  หุ้น 

เห็นดว้ย  35  ราย  จาํนวน  9,888,278  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

3. นายกฤษณ์  ณ ลําเลียง  

ทปีระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเลือกตงัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด  35  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,888,278  หุ้น 

เห็นดว้ย  35  ราย  จาํนวน  9,888,278  เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 

ไม่เห็นดว้ย      ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 
 

 นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา  ประธานกรรมการ ไดแ้จง้ต่อทีประชุมว่าคณะกรรมการบริษทั ในปี 2564 นี   มีจาํนวน

ทงัสิน 9  ท่าน ดงัรายนามต่อไปนี 

 1. นายปณิธาน   ปวโรฬารวิทยา   

2.  นางประวรา  เอครพานิช   

3.  นางสุพร     ภวสันต ์  

.  นางกลัยา    ไวยานนท ์

.  นางสาวตวงทิพย ์  ณ นคร 

6.  นางสาวพชัรี คงแกว้    

7.  นายภุชชงค ์  วนิชจกัร์วงศ ์   

8. นายเสริมวงศ ์  ธนสารศิลป์ 

 .นายกฤษณ์   ณ ลาํเลียง  

-  กรรมการอสิระมี  3  ท่านคือ 

1.   นายภชุชงค ์  วนิชจกัร์วงศ ์       

2.   นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์   

3.   นายกฤษณ์  ณ ลาํเลียง   

และ อยูร่ะหว่างการสรรหา อีก 1 ท่าน 

-  กรรมการตรวจสอบมี  2  ท่านคือ 

1.   นายภชุชงค ์  วนิชจกัร์วงศ ์      กรรมการตรวจสอบ 

2.   นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์   กรรมการตรวจสอบ 

และ อยูร่ะหว่างการสรรหา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ก่อนเขา้สู่วาระที 6  นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน  เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิม 
 

วาระที  6   พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

 นายปณิธาน  ปวโรฬารวทิยา  ประธานกรรมการ   แจง้ใหที้ประชุมทราบว่า   ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  ห้ามมิให้

บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอืนใดแก่กรรมการ เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน 

โดยปกติวสิัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษทั  ซึงในปี 2563 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั   ใน

อตัราไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิและ/หรือไม่เกิน 1 ลา้นบาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษทัรวม 192,000 บาท เป็นค่าเบีย

ประชุม 

  สาํหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษทั  เห็นชอบตามทคีณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาและ

เสนอ     โดยเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพอืกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  ในอตัราไม่เกิน 1 ลา้นบาท  ทงันีไม่

รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการอนืทีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานของบริษทั และเสนอให้จ่ายในการทาํหนา้ที ดงันี 

- ค่าเบียประชุม/ครัง 

  กรรมการบริษทั         2,000  บาท 

  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       2,000  บาท 

- ค่าตอบแทนประจาํปี มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและตอบแทนนาํไปพจิารณาจดัสรรและเสนอ 

คณะกรรมการบริษทัอนุมติัต่อไป 
 

มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนแก่กรรมการ  ตามทีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนน 

เสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี 
 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด  35  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,888,278  หุ้น 

เห็นดว้ย  35  ราย  จาํนวน  9,888,278  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

ก่อนเขา้สู่วาระที 7  นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน เลขานุการบริษัท ไดแ้จง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุม

เพมิขึน 
 

วาระที  7   พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงนิค่าสอบบัญชี 

นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา  ประธานกรรมการ แจง้ให้ทีประชุมทราบว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทั ผูส้อบบญัชีตอ้ง 

ไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ทีใด ๆ ของบริษทั และสํานกังานดงักล่าว มิไดใ้ห้บริการอนืแก่บริษทัฯ  

นอกเหนือไปจากการสอบบญัชีของบริษทั ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือก และเสนอให้แต่งตงั นางสาว

กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 7305 และ / หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 5113   และ / 

หรือ นางสาวนงลกัษณ์  รัตนบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4713 และ / หรือ นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขที 5897  และ/หรือ นายโกมินทร์  ลินปราชญา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3675 และ/หรือ นายมงคล  เหล่าวรพงศ ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4772 และ/หรือ นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 11536 แห่ง บริษทั กรินทร์ 

ออดิท จาํกดั และ/หรือ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอืนทีบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั มอบหมาย  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นวาระ  

ที  4  เนืองจากมีคุณสมบติัครบตามขอ้บงัคบัของบริษทั, สาํนกังาน คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีดงันี 

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3 ไตรมาสละ 120,000 บาท         =  360,000   บาท            

2. ค่าสอบบญัชีประจาํปี สินสุด 31 ธนัวาคม 2564        =  750,000   บาท 

   รวมทงัสิน         =          1,110,000  บาท             
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    โดยค่าสอบบญัชีทีเสนอขา้งตน้เป็นการให้บริการสอบบญัชีเท่านนั ไม่มีการให้บริการอนืนอกเหนือจากการสอบ

บญัชี   

   ทงันี บริษทัทีเป็นสาํนกังานบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายชือทีเสนอขา้งตน้  ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบั 

บริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่หรือผูท้ีเกียวขอ้ง 

มติทปีระชุม  ทปีระชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน  ตามทีคณะกรรมการ 

เสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี 
 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด  35  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,888,278  หุ้น 

เห็นดว้ย  35  ราย  จาํนวน  9,888,278  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

ก่อนเขา้สู่วาระที 8  นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิม 
 

วาระที 8 พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)   

 ไม่มี  

  

เมือไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดเสนอเรืองอืนหรือขอ้ซักถาม นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ในนามของ

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านทีกรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุม  และกล่าวปิดประชุม 

 
 

เลิกประชุมเวลา  16.40 น. 

 

 

 
         (นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา) 

                              ประธานทีประชุม 
 

สุภาภรณ์  เขม็เงิน 

เลขานุการบริษทั 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 


