
 

                              

 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น 

ครัง้ท่ี 1/2564 

บริษทั เจริญอตุสาหกรรม จาํกดั 

วนัศกุร ์ท่ี 25 มิถนุายน 2564 

__________________________ 

 

 

 

 

 

สถานท่ีประชมุและรปูแบบการประชุม 

• ณ โถงหอ้งประชุม ชัน้ 1 สํานักงานใหญ่ เลขที ่181 ถนนท่าขา้ม แขวงแสมดํา เขตบาง

ขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150  

• ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(e-EGM) 

ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกอบกบั

ประกาศกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั

ของการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2563 ลงวนัที ่12 พฤษภาคม 2563 
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ที ่  CH_EGM01/64 

                      วนัที ่27 พฤษภาคม 2564 

 

เรื่อง ขอเชญิเขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564   

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เจรญิอุตสาหกรรม จาํกดั  

สิง่ทีส่่งมาดว้ย  1.  รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564 

2.  แผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชุมผูถ้อืหุน้  

3.  แนวทางการปฏบิตัสิําหรบัจดัประชุมกรรมการบรษิทั/ประชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั

เพื่อป้องกนัและลดความเสีย่งของการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 

4.  หนังสอืมอบฉนัทะ 

5.  QR Code สาํหรบัการดาวน์โหลดสิง่ทีส่่งมาดว้ย และเขา้ประชุม 

         ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ในวันศุกร์ ที่ 25 

มถิุนายน 2564 เวลา 13.30 น. (เริม่ลงทะเบยีนเวลา 12:30 น.) ณ โถงหอ้งประชุม ชัน้ 1 บรษิทั เจรญิอุตสาหกรรม จาํกดั 

เลขที ่181 ถนนท่าขา้ม แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 และในรปูแบบผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(e-

EGM) เพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุผู้ถือหุ้นสามญั ประจาํปี 2564 ประชุมเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2564  

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 ประชุมเมื่อวนัที ่30 เมษายน 2564  

การลงมต ิ วาระน้ีต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 2     พิจารณาลงมติพิเศษอนุมติัการแปรสภาพ บริษทั เจริญอุตสาหกรรม จาํกดั จาก บริษทัจาํกดั เป็น 

บริษทัมหาชนจาํกดั 

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิการแปรสภาพ 

บรษิทั เจรญิอุตสาหกรรม จาํกดั จาก บรษิทัจาํกดั เป็น บรษิทัมหาชนจาํกดั 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ตํา่กว่าสามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื

หุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 3  พิจารณาลงมติพิเศษอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ได้แก่ ช่ือบริษทั วตัถปุระสงค์ 

จงัหวดัท่ีตัง้สาํนักงานของบริษทั การเพ่ิมทุนจดทะเบียน การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ เพื่อให้

สอดคล้องกบัการแปรสภาพจากบริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

ความเหน็คณะกรรมการ  เหน็สมควรใหเ้สนอทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสอื

บรคิณห์สนธขิองบรษิัท ได้แก่ ชื่อบรษิทั วตัถุประสงค์ จงัหวดัที่ตัง้สํานักงานของบรษิัท การเพิม่ทุนจด
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ทะเบยีน การเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้เพื่อใหส้อดคล้องกบัการแปรสภาพจากบรษิทัจาํกดัเป็นบรษิทั

มหาชนจาํกดั 

การลงมต ิวาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ตํา่กว่าสามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้

ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน 

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้น

สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน 

การลงมต ิ วาระน้ีต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาลงมติพิเศษอนุมติัยกเลิกข้อบงัคบัฉบบัเดิมและพิจารณาอนุมติัให้ใช้ข้อบงัคบัของบริษทั

ฉบบัใหม่ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกบัการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรใหเ้สนอที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตัยิกเลกิขอ้บงัคบั

ฉบบัเดมิและพจิารณาอนุมตัใิหใ้ชข้อ้บงัคบัของบรษิทัฉบบัใหม่ของบรษิทั 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ตํา่กว่าสามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื

หุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท กําหนดอํานาจ หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ และ

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั  

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่ งตั ้ง

คณะกรรมการ กําหนดอํานาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ และกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพนับรษิทั 

การลงมต ิ วาระน้ีต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรบัปี 2564 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ สําหรบัปี 2564 และการจ่ายโบนัสประจาํปี 

2564 โดยคํานึงถึงปัจจยัต่าง ๆ และความเหมาะสม ได้แก่ ผลการดําเนินงานของบริษัท ในปี 2563 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในปัจจุบนั ภาระหน้าที่ความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผู้

ถอืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตักํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั และการจ่ายโบนัสกรรมการประจาํปี 2564 

ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนประจาํเป็นรายเดือน : ใหค้งค่าตอบแทนรายเดอืนในอตัราเดมิเท่ากบัปี 2563 ดงัน้ี 

ประธานกรรมการ   40,000 บาทต่อเดอืน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000 บาทต่อเดอืน 

กรรมการ/อนุกรรมการ  20,000 บาทต่อเดอืน 

(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการอสิระ หรอื มใิช่กรรมการอสิระ) 
 

2. โบนัสกรรมการประจาํปี 2564 โดยขออนุมตัหิลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิโบนัส
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กรรมการและอนุกรรมการทัง้คณะ ประจําปี 2564 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้

พจิารณารวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท และพจิารณาร่วมกนัเพื่อจดัสรรโบนัสจาํนวนดงักล่าว 

3. ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ไม่มผีลประโยชน์อื่นใดนอกจากน้ี 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้พิจารณา

อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท สําหรบัปี 2564 และการกําหนดโบนัสกรรมการประจําปี 2564 ตาม

ขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ตํา่กว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผู้

ถอืหุน้ทีม่าประชุม 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษทัและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2564 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั บรษิัทจําเป็นจะต้องพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละ

กําหนดค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2564 ในการน้ีผูส้อบบญัชใีนสงักดัของบรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั ไดเ้ป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปี 2557 และไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควรที่จะต้องเปลี่ยนสํานัก

งานสอบบญัชแีต่อย่างใด ทัง้น้ี บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั และผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอมาดา้นล่าง

น้ีไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั หรอื บรษิทัย่อย หรอืผูบ้รหิาร หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่

เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และมคีวามอสิระเพยีงพอในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบ

การเงนิของบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทั โดยการพจิารณากลัน่กรองของคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุม

วสิามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั ตามรายชื่อดงัต่อไปน้ี 

เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจาํปี 2564 
 

1. นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5872 

2.  นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกุิล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4807 

3.  นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3972 

4.  นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4521 

 ในกรณีที่ผู้สอบบญัชดีงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏิบตัหิน้าทีไ่ด้ ให้บรษิัท สํานักงาน อีวาย จํากดั จดัหา

ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รายอื่นทีอ่ยู่

ในสาํนักงานบญัชขีองตนเป็นผูท้าํหน้าทีแ่ทน 

พร้อมทัง้เสนอขออนุมตักํิาหนดค่าสอบบญัช ีประจําปี 2564 เป็นเงนิ 2,500,000 บาท โดยมรีายละเอยีด

ดงัน้ี 

รายการตรวจสอบ/สอบทาน 2564 

(ปีท่ีเสนอ) 

2563 เพ่ิมขึ้น 

(บาท) 

1. ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี 1,450,000 1,450,000 - 

2. ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส 3 ไตรมาส  

(ไตรมาสละ 350,000 บาท)  

1,050,000 1,050,000 

 

- 

3. รวมค่าสอบบญัชีเฉพาะบริษทั 2,500,000 2,500,000 - 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้อนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชใีน

สงักดัของบรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั คอื นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สานนท์ 



                                                                                                                      บรษิทั เจรญิอุตสาหกรรม จํากดั  

 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5872 , นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกุิล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4807 , 

นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3972, นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตเลขที ่4521 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจําปี 2564 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึงมอํีานาจ

ในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และอนุมตัค่ิาตรวจสอบบญัชปีระจําปี 2564 

เป็นจาํนวนเงนิ 2,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น 

การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นทีม่า

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการนําหุ้นสามญัของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(SET) หรือตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 

ความเหน็คณะกรรมการ  เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้อนุมตักิารนําหุน้สามญัของบรษิทั

เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) หรอืตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และ

แต่งตั้งบรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ใหเ้ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

การลงมต ิ วาระน้ีต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

        ขอแสดงความนับถอื  

 

            - ศ.นพ.อุดมศลิป์  ศรแีสงนาม - 

                          ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นสามญัประจาํปี 2564 

ของ บริษทั เจริญอตุสาหกรรม จาํกดั 

 

วนั เวลา สถานท่ี 

การประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี 2564 จดัขึ้นเมื่อวนัศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ โถงห้องประชุม

ดา้นหน้า บรษิทั เจรญิอุตสาหกรรม จาํกดั (สาํนักงานท่าขา้ม) 181 ถนนท่าขา้ม แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพฯ 

10150 และการประชุมผ่านสื่ออเีลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ดว้ยโปรแกรม MS team meeting                                                     

 

ก่อนเร่ิมประชุม 

เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวร้สั COVID-19 ในปัจจุบนั และความห่วงใยต่อสุขภาพของผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัฯ จงึไดกํ้าหนดแนวทางปฏบิตัใินการเขา้ร่วมประชุมเพื่อลดความเสีย่งการแพร่ระบาด โดยบรษิทัฯ ขอความร่วมมอื

ผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการบรษิทั หรอื กรรมการอสิระของบรษิทัแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง อย่างไรกต็าม 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัการการประชุมผ่านสื่ออเีลก็ทรอนิกสไ์ปพรอ้มๆ กบัการประชุมทีห่อ้งประชุมอกีช่องทางหน่ึงดว้ย 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัทีนั่ง่ในหอ้งประชุมโดยเวน้ระยะห่าง 1.5 เมตร อกีทัง้ยงัไดท้ําความสะอาดสถานทีป่ระชุมดว้ยน้ํายาฆา่เชือ้

ในสถานทีป่ระชุมก่อนการประชุม และขอความร่วมมอืผูเ้ขา้ร่วมประชมุทกุท่านสวมหน้ากากผา้หรอืหน้ากากอนามยัตลอด

ระยะเวลาที่อยู่ในห้องประชุม เพื่อเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั COVID-19 และสุขอนามยัของ

ส่วนรวม บรษิัทฯ งดจดัไมโครโฟนสําหรบัการถามในหอ้งประชุม งดแจกของที่ระลกึ อาหารและเครื่องดื่ม ทัง้น้ี ยงัคง

ใหบ้รกิารน้ําบรรจุขวดแก่ผูถ้อืหุน้ 

เพื่อใหก้ารบรหิารเวลาการประชุมเป็นไปอย่างกระชบั โดยระหว่างการนําเสนอแต่ละระเบยีบวาระ ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบ

ฉนัทะสามารถส่งคาํถามล่วงหน้าไดด้ว้ยการเขยีนคาํถามลงในกระดาษคําถามทีไ่ดแ้จกไวใ้หต้ัง้แต่ข ัน้ตอนการลงทะเบยีน 

โดยให้เขียนชื่อ-นามสกุล จํานวนหุ้นที่ถือและหรือจํานวนที่ร ับมอบฉันทะมา เจ้าหน้าที่จะรวบรวมเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัทเพื่อตอบคําถามต่อไป สําหรบัผู้ที่เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์สามารถกดปุ่ มยกมอืถาม

คาํถามไดเ้ช่นกนั 

  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี 1 

Enclosure No.1                                      
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ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 

ณ เวลา 13:30น. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุน้ 

ขณะน้ีมผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและดว้ยการมอบฉันทะจาํนวนทัง้สิน้ 56 ราย นับจาํนวนหุน้รวมกนัไดท้ัง้สิน้ 

28,966,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.52 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทั ครบเป็นองค์ประชุมตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิทั  

นางสาวชุตมิาฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่า มคีณะกรรมการบรษิทั เขา้ร่วมประชุมครบทุกท่านแลว้ จงึจะขอทาํการแนะนํา

ใหรู้จ้กักบัคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชุม ซึง่มรีายนามดงัต่อไปน้ี 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

( เ ข้ า ร่ ว ม ป ระ ชุ ม ท่ี ห้อง

ประชุม) 

1. ศ.นพ.อุดมศลิป์ ศรแีสงนาม ประธานกรรมการบรษิทั (ประธานประชุม) 

2. นายพชิติ บูรพวงศ ์ กรรมการ (รองประธานกรรมการ) 

3. นายศกัดา ศรแีสงนาม กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

4. นายประวทิย ์ศรแีสงนาม กรรมการและประธานเจา้หน้าทีส่ายการลงทุน 

5. นายปิยวงศ ์ศรแีสงนาม กรรมการและประธานเจา้หน้าทีส่ายงานปฏบิตักิาร 

6. นายคงศกัดิ ์ศรบีนฟ้า กรรมการ 

7. นายสุรชาต ิคุโณภาสวรกุล กรรมการ 

8. นายสุเมธ เลศิตนัตสุินทร  กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

ผ่านส่ืออีเลก็ทรอนิกส ์ 

(E-Meeting) 

1. นายชนิภทัร วสุิทธแิพทย ์ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายคุณวฒัน์ โรจนกตญั� ู กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการท่ีขาดประชุม 1. นายสุดวณิ ปัญญาวงศข์นัต ิ กรรมการตรวจสอบ    (ตดิภาระกจิ) 

ผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม 

(ท่ีห้องประชุ) 

1. นางสาวชุตมิา ชุบไธสง เลขานุการบรษิทั  

2. นายสรกฤช รอดทมิ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานการเงนิและบญัช ี

ผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม 

(ผ่านส่ืออีเลก็ทรอนิกส)์ 

1.   นายสุพล คา้พลอยด ีทีป่รกึษาทางดา้นการเงนิ APM 

2.   นายมุฒชิยั อรุณเรอืงอร่าม ทีป่รกึษาทางดา้นการเงนิ APM 

3.   นายบรริกัษ์ วฒันพานิช ทีป่รกึษาทางการเงนิ APM 

4.   นายณฐัคม หล่อวฒันพงษา ทีป่รกึษาทางการเงนิ APM 

5.   นางสาวสุภาวด ีตยิะมณี ทีป่รกึษาทางการเงนิ APM 

6.   นางสาวอรวรรณ ผูต้รวจสอบบญัชจีากสาํนักงาน EY 

7.   นางสาวสุทธนัินท ์บุญสว่าง ผูต้รวจสอบบญัชจีากสาํนักงาน EY 

8.   นางสาวอารยีา อนันตวรรกัษ์ ทีป่รกึษาทางดา้นกฎหมาย One Law 

9.   นางสาวสุกญัญา สงิหเ์มธากุล ทีป่รกึษาทางดา้นกฎหมาย One Law 

10. นางสาวสาวติร ีเตชะพตัราภรณ์ ทีป่รกึษาทางดา้นกฎหมาย One Law 

ผู้ บ ั น ทึ ก ร า ย ง า น ก า ร

ประชุม 

นางสาวชุตมิา ชุบไธสง เลขานุการบรษิทั 

 

  

การออกเสียงลงคะแนน 

 ก่อนเขา้สู่ระเบยีบวาระการประชุม นางสาวชุตมิา ชุบไธสง เลขานุการบรษิทัไดช้ีแ้จงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน 

และการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่จะตอ้งลงมตใินแต่ละเรยีบวาระเพื่อใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ ดงัน้ี 
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การออกเสยีงลงคะแนนสาํหรบัการประชุมทีห่อ้งประชุม 

สําหรบัการลงคะแนนเสยีง เมื่อสิน้สุดการนําเสนอใหพ้จิารณาในแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ ในทีป่ระชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้้

ถอืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง โดยผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนในกรณีดงัต่อไปน้ี คอื เหน็ดว้ย 

ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยไม่อนุญาตใหม้กีารแยกคะแนนเสยีงในการออกเสยีงลงคะแนน 

โดยประธานฯ จะขอใหผู้ถ้ือหุน้ทีล่งมตไิม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีงในวาระใด ๆ ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนทีไ่ด้

แจกใหเ้มื่อขัน้ตอนการลงทะเบยีน พรอ้มลงลายมอืชื่อ หลงัจากนัน้ ใหย้กมอืขึน้ เพื่อใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัเขา้ไปขอรบั

บตัรลงคะแนนเสยีงเพื่อมาสรุปผลการลงคะแนน 

การออกเสยีงลงคะแนนสาํหรบัการประชุมผ่านสื่ออเีลก็ทรอนิกส ์

 จะใชว้ธิกีารเดยีวกนักบัการออกเสยีงลงคะแนนสาํหรบัการประชุมทีห่อ้งประชุม  หลงัจากประธานฯ ในทีป่ระชุม

ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระชุมผ่านสื่ออเีลก็ทรอนิกสส์ามารถลงคะแนนเสยีง โดยใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ยกมอืระดบั

ศรษีะสาํหรบัการออกเสยีงลงคะแนนในกรณีดงัต่อไปน้ี คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยไม่อนุญาตใหม้กีาร

แยกคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนน ทัง้น้ี เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบออนไลน์จะบนัทึกภาพการประชุมไว้เป็น

หลกัฐานเพื่อการลงคะแนนเสยีง ในวาระนัน้ ๆ 

วิธีการนับคะแนน 

เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการนับคะแนน บรษิทัจะใชว้ธิเีทคะแนนไปทางเหน็ดว้ย กล่าวคอืจะใชก้ารหกัคะแนนเสยีงทีไ่ม่

เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนัน้ และส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนน

เสยีงทีเ่หน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้ ๆ กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้อ้ื่นมาประชุมแทนใหถ้อืคะแนนการออกเสยีงในแต่ละ

วาระตามหนังสือมอบฉันทะ ที่ผู้เขา้ประชุม ได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสยีงที่ใช้

นับเป็นมตทิีป่ระชุม 

การแจ้งผลการนับคะแนน 

สําหรบัรายละเอยีดผลการนับคะแนน ในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบหลงัจากจบการประชุมในวาระ

ถดัไป ทัง้น้ี ยกเวน้กรณีวาระนัน้มวีาระถดัไปซึง่เป็นวาระต่อเน่ืองกนัจะตอ้งสรุปผลการนับคะแนนใหท้ราบก่อนการประชมุ

ในวาระถดัไปซึง่เป็นวาระต่อเน่ืองกนัดงักล่าว 

ในการแสดงความเหน็ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้คดิเหน็หรอืขอ้ซกัถามระหว่างการประชุม ใหย้กมอืขึน้ จะมเีจา้หน้าทีไ่ป

เก็บกระดาษทําถามที่ได้แจกให้กบัผู้ถือหุ้นตัง้แต่ข ัน้ตอนการลงทะเบยีน เพื่อให้ที่ประชุมรบัทราบและตอบขอ้ซกัถาม

ดงักล่าว 

ก่อนเริม่ประชุม นางสาวชุตมิา ชุบไธสง เลขานุการบรษิทั ไดก้ล่าวสรุปจาํนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ที่

เขา้ร่วมประชุมอีกครัง้หน่ึง เน่ืองจากอาจจะมผีู้เขา้ร่วมประชุมบางท่าน ได้เขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากที่ได้กล่าวสรุป

จาํนวนผูเ้ขา้ประชุมไปก่อนหน้าน้ีแลว้ เพื่อทีจ่ะไดเ้ริม่วาระการประชุมต่อไป โดยก่อนเริม่ประชุมตามวาระการประชุมผูถ้อื

หุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวมจํานวน 56 ราย นับจํานวนหุ้นได้ทัง้สิ้น 

28,966,200 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 90.52  ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 
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เร่ิมประชุม 

ศ.นพ.อุดมศลิป์ ศรแีสงนาม ประธานกรรมการ ไดก้ล่าวว่า เพื่อเป็นการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรสั COVID-19 ของหน่วยงานราชการ บรษิัทฯ จะดําเนินการประชุมอย่างกระชบั โดยขอเริม่การประชุม

ตามทีแ่จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมดงัน้ี 

วาระท่ี  1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ไม่ม ี

วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 ประชุมเมื่อวนัศกุรท่ี์ 26 มิถนุายน 2563  

 ประธานฯ  ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ปี 2563 ประชุมเมื่อวนัที ่26 

มถิุนายน 2563 โดยรายงานการประชุมดงักล่าวคณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแล้วเห็นว่ามกีารบนัทกึไวอ้ย่างถูกต้อง

ครบถ้วน  ทัง้น้ี ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซกัถามเพิม่เติม ปรากฏว่าไม่มผีู้เขา้ร่วมประชุมซกัถามและเสนอ

ขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงคะแนนในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย 100% ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนเหน็สมควร

ใหร้บัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2563 ประชุมเมื่อวนัที ่26 มถิุนายน 2563 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 28,966,200 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

 

วาระท่ี 3  รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ในรอบปี 2563 

ประธานฯ ไดข้อใหน้ายศกัดา ศรแีสงนาม ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูร้ายงานสรุปงบการเงนิสําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 

ธนัวาคม 2563 และชีแ้จงรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

นายศกัดา ศรีแสงนาม ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดร้ายงานสรุปงบการเงนิสําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ

ชีแ้จงรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) 

รายการ 31.12.63 31.12.62  เพิม่(ลด) 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) % 

สนิทรพัยร์วม 1,578.56 1,395.23 13.14% 

หน้ีสนิรวม 799.58 675.77 18.32% 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 778.98 719.46 8.27% 

Current Ratio (เท่า) 1.15 1.38 -0.23 

Debt to Equity Ratio (เท่า)  1.03 0.94 0.09 
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งบกาํไรขาดทุน (งบการเงินรวม) 

รายการ 31.12.63 31.12.62  เพิม่(ลด) 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) % 

รายไดจ้ากการขาย 1,634.47 1,656.76 -1.35% 

กําไรขัน้ตน้ 354.29 216.53 63.62% 

กําไรสุทธ ิ 67.29 7.9 751.77% 

กําไรต่อหุน้ 2.10 0.30  

 

งบกาํไรขาดทุน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

รายการ 31.12.63 31.12.62  เพิม่(ลด) 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) % 

รายไดจ้ากการขาย 1,635.50 1,656.76 -1.28% 

ตนุ้ทนขาย 1,286.36 1,440.23 -10.68% 

กําไรขัน้ตน้ 349.14 216.53 61.24% 

กําไรสุทธ ิ 117.31 7.9 428.66% 

กําไรต่อหุน้ 3.67 0.30  

 

ปัจจยัหลกัทีท่ําให้รายได้จากการขายในปี 2563 ลดลงนัน้ ส่วนหน่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การเมอืงใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิาที่มกีารเลอืกตัง้ประธานาธบิดทีีค่รบวาระ 4 ปี ระหว่างโดนัลด์ ทรมัป์ หรอืโจไบเดน ซึ่งนโยบาย

การค้าระหว่างประเทศและสทิธพิเิศษทางภาษีจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายทีห่าเสยีง ขณะเดยีวกนัผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสั COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจทัว่โลก และความต้องการในการบรโิภคสนิคา้

ปรบัลดลงดว้ย  บรษิทัฯ ไม่สามารถขยายฐานลูกคา้ใหม่ใหเ้พิม่ขึน้ได ้ทําไดเ้พยีงรกัษาลูกคา้กลุ่มเดมิๆ ใหอ้ยู่กบับรษิทั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดพ้ยายามดําเนินการมาตรการต่าง ๆ ทัง้การลดต้นทุนการผลติและประหยดัค่าใชจ้่าย จากงบ

การเงนิจะเหน็ว่ากําไรขัน้ต้นของบรษิทัสูงขึน้จากปีก่อนมาก เน่ืองจากบรษิทัซื้อวตัถุดบิไดใ้นราคาถูก ทําใหต้้นทุนการ

ผลติลดตํ่าลงจากปีก่อน 10.68% รวมถึงการรปรบัปรุงคุณภาพการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ บรษิัทฯ จงึสามารถ

ฟ้ืนฟูผลประกอบการไดแ้ละทาํใหใ้นปี 2563 มกํีาไรสุทธใิน  117.31 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 428.66% 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดร้บัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในปี 2563 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

เลขานุการบริษทั งบการเงนิสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชจีากบรษิทั 

สาํนักงาน อวีาย จาํกดั โดยสรุปสาระสาํคญัของงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะของบริษทัฯ 

ไดด้งัน้ี 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 

สนิทรพัยร์วม (บาท) 1,628,195,422 1,409,778,824 

หน้ีสนิรวม (บาท) 780,623,202 668,986,103 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม (บาท) 847,572,220 740,792,721 
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มลูค่าหุน้ทีเ่รยีกชาํระแลว้(บาท) 320,000,000 320,000,000 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร (บาท) 1,635,502,267 1,656,760,384 

กําไรสุทธ ิ(บาท) 117,310,034 22,198,357 

กําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 3.67 0.84 
 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย 100% ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิ

งบการเงนิประจาํปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 28,966,200 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี 2563 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

 เลขานุการบริษทั อา้งถงึ ข้อบงัคบับริษทั (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ วนัที ่25 พฤษภาคม 2561) บททีห่ก เงนิปันผล

และทุนสํารอง ขอ้ 29.  ทุกคราวทีแ่จกเงนิปันผล บรษิทัต้องจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนสํารองอย่างน้อยหน่ึงในยี่สบิของกําไร

จนกว่าทุนสาํรองนัน้จะมจีาํนวนหน่ึงในสบิของจาํนวนทุนของบรษิทั  นอกจากทุนสาํรองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอ

ใหท้ีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ลงมตใิหจ้ดัสรรเงนิทุนสาํรองอื่นตามทีเ่หน็ว่าจะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินกจิการของบรษิทัดว้ย

กไ็ด ้

การจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เป็นดงัน้ี 

ทุนจดทะเบยีนบรษิทั ออกจาํหน่ายและเรยีกชาํระแลว้ 320,000,000 บาท 

สาํรองตามกฎหมายทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2563 32,000,000 บาท 

จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายครบแลว้ 32,000,000 บาท 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิให้งดจดัสรรกาํไรปี 2563 เป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย 

เน่ืองจากไดจ้ดัสรรทุนสาํรองดงักล่าวไวค้รบถว้นแลว้ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย 100% ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิ

ใหง้ดจดัสรรกาํไรปี 2563 เป็นเงนิทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากได้จดัสรรทุนสํารองดงักล่าวไวค้รบถ้วนแล้ว ด้วย

คะแนนเสยีง ดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 28,966,200 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 
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เลขานุการบริษทั แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามนโยบายจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ กําหนดใหจ้่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

40 ของกําไรสุทธ ิ(งบเฉพาะกจิการ) หลงัหกัภาษีและทุนสํารองต่าง ๆ ทัง้หมดของบรษิทัฯ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของผู้

ถอืหุน้เป็นหลกั และการจ่ายเงนิปันผลนัน้จะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการดาํเนินงานตามปกตอิย่างมนัียสาํคญั  

ผลการดําเนินงานของบรษิทั สําหรบังวดตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีผ่่านการตรวจสอบโดยผูส้อบ

บญัชจีากบรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั (EY) แลว้ มกํีาไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ รวมจาํนวน 117.31 ลา้นบาท จงึ

พจิารณาเสนอจ่ายเงนิปันผลสําหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 ใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 2.00 บาทต่อหุน้ คดิเป็น

ร้อยละ 55 ของกําไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมรีายละเอียด

เปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่่านมา ดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 
1. กําไรสุทธหิลงัหกัภาษแีละทุนสาํรอง (บาท) 117,310,000 9,998,357 
2. กําไรสุทธต่ิอหุน้ (บาท/หุน้) 3.67 0.31 
3. จํานวนหุน้ (หุน้) 32,000,000 32,000,000 
4. เงนิปันผลจ่ายประจําปีต่อหุน้ (บาท/หุน้) 2.00 0.10 

• เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) 0.50 - 

• เงนิปันผลจ่ายเพิม่เตมิ  (บาท/หุน้) 1.50 0.10 

5. รวมเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 64,000,000 3,200,000 
6. อตัราเงนิปันผลจ่ายต่อกําไรสุทธ ิ 55% 32% 

เงนิปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 2.00 บาท จาํนวน 32,000,000 หุน้ รวมเป็นจาํนวนเงนิ 

64 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหกัเงนิปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นจํานวนเงนิ 16 ล้านบาท ทีไ่ดจ้่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาลดงักล่าวใหก้บัผูถ้ือหุน้ เมื่อวนัที่ 11 ธนัวาคม 2563 (เงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวจ่ายจากกําไรสะสม ปี 

2556 -2562 ทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรในส่วนของกําไรสุทธทิีเ่สยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคล

ธรรมดาไดร้บัสทิธเิครดติภาษเีงนิปันผลตามมาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรษัฎากร)  

จงึขอเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 อกีในอตัราหุน้

ละ 1.50 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิ 48 ล้านบาท โดยเงนิปันผลสําหรบัผลประกอบการปี 2563 จะจ่ายจากกําไรสะสมทีย่งั

ไม่ไดจ้ดัสรรในส่วนของกําไรสุทธทิีเ่สยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ซึง่ผูถ้อืหุน้บุคคลธรรมดาไดร้บัสทิธเิครดติ

ภาษีในการคํานวณภาษีเงนิปันผลตามมาตรา 47 แห่งประมวลรษัฎษกร ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้มมีติกําหนด

จ่ายเงนิปันผลสาํหรบัผลประกอบการปี 2563 ในวนัที ่17 พฤษภาคม 2564 

นอกจากน้ี ขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีตอินุมตัเิมื่อวนั

ศุกร์ที ่13 พฤศจกิายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นจํานวน 16 ล้านบาท โดยบรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่าง

กาลดงักล่าวแลว้เมื่อวนัที ่11 ธนัวาคม 2563 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม

ซกัถามและเสนอขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงคะแนนในวาระน้ี 

มติท่ีประชมุ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 100% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เหน็สมควรใหจ้่ายเงนิปันผล จากผลประกอบการปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นเงินทัง้ส้ิน 48,000,000 บาท  

กําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่17 พฤษภาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 



                                                                                                                      บรษิทั เจรญิอุตสาหกรรม จํากดั  

 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 28,966,200 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 0.0000 

นอกจากน้ีทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตัเิมื่อวนัศุกร์

ที่ 13 พฤศจกิายน 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาทเป็นจํานวน 16 ล้านบาทโดยบรษิัทฯ ได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล

ดงักล่าวแลว้เมื่อวนัที ่11 ธนัวาคม 2563 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีบริษทั ประจาํปี 2564 

เลขานุการบริษทั ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ บรษิัทฯ จําเป็นจะต้อง

พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัชปีระจําปี 2564 ในการน้ีผูส้อบบญัชใีนสงักดัของบรษิทั สํานักงาน อี

วาย จํากดั ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปี 2557 และไม่ปรากฎว่ามเีหตุสมควรทีจ่ะตอ้งเปลีย่นสํานัก

งานสอบบญัชีแต่อย่างใด ทัง้น้ี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมาด้านล่างน้ีไม่มี

ความสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ หรอื บรษิทัย่อย หรอืผูบ้รหิาร หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าวแต่อย่างใด และมคีวามอสิระเพยีงพอในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทั โดยการพจิารณากลัน่กรองของคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรเสนอใหท้ปีระชุมสามญัผู้ถอืหุน้

พจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สํานักงาน อีวาย จํากดั ตามรายชื่อดงัต่อไปน้ี เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั

ประจาํปี 2564 

 

2. น.ส.สุมนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5872 

2.  น.ส.อรวรรณ เตชวฒันสริกุิล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4807 

3.   นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3972 

4.  น.ส.พมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4521 

 

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชดีงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บรษิัท สํานักงาน อีวาย จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชทีี่

ไดร้บัอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รายอื่นทีอ่ยู่ในสํานักงานบญัชขีองตน

เป็นผูท้าํหน้าทีแ่ทน 

พรอ้มทัง้เสนอขออนุมตักํิาหนดค่าสอบบญัช ีประจาํปี 2564 เป็นเงนิ 2,500,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

รายการตรวจสอบ/สอบทาน 2564 

(ปีท่ีเสนอ) 

2563 เพ่ิมขึ้น 

(บาท) 

4. ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี 1,450,000 1,450,000 - 

5. ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส 3 ไตรมาส  

(ไตรมาสละ 350,000 บาท)  

1,050,000 1,050,000 

 

- 

6. รวมค่าสอบบญัชีเฉพาะบริษทั 2,500,000 2,500,000 - 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 



                                                                                                                      บรษิทั เจรญิอุตสาหกรรม จํากดั  

 

1. ความสมัพนัธ์ระหว่างบรษิทัฯ กบัผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั ไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละ

ไม่มส่ีวนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว

ของบรษิทัฯ จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 

2. บรษิทั สาํนักงาน อวีายจาํกดั ไม่มกีารใหบ้รกิารอื่นแก่บรษิทัและบรษิทัย่อยของกจิการ 

3. ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หบ้รษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั จดัหา

ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รายอื่นที่

อยู่ในสาํนักงานบญัชขีองตนเป็นผูท้าํหน้าทีแ่ทน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดซ้กัถามและเสนอขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ ปรากฏว่าไม่มผีูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามและ

เสนอขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัช ีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบ

บญัชปีระจาํปี 2564 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 100% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิ

แต่งตัง้ น.ส.สุมนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5872 , น.ส.อรวรรณ เตชวฒันสริกุิล ผู้สอบบญัชรีบั

อนุญาตเลขที ่4807 , นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3972, น.ส.พมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4521 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจําปี 2564 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึงมอํีานาจในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมตัิค่าตรวจสอบบญัชปีระจําปี 2564 เป็นจํานวนเงิน 

2,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 28,966,200 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

 

 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

เลขานุการบริษทั ไดก้ล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ จงึจําเป็นจะต้องพจิารณาเลอืกตัง้

กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ สาํหรบัการประชุมครัง้น้ี มกีรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่งตามวาระ

หน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทัง้หมด จาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. ศ.นพ.อุดมศลิป์ ศรแีสงนาม     ประธานกรรมการ 

2. นายคงศกัดิ ์ศรบีนฟ้า         กรรมการ 

3. นายสุรชาต ิคุโณภาสวรกุล    กรรมการ 

เน่ืองจากกรรมการในลําดบัที่ 3 นายสุรชาติ คุโณภาสวรกุล มคีวามประสงค์ไม่ขอกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึไดด้ําเนินการสรรหาตามกระบวนการสรรหาโดยไดพ้จิารณากลัน่กรอง

คุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการ
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ดาํเนินงานของบรษิทั ทัง้น้ี จงึขอเสนอชื่อผูท้ีจ่ะมาดาํรงตําแหน่งแทนนายสุรชาต ิคุโณภาสวรกุล  โดยความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการ คอื นายสุเมธ คโุณภาสวรกลุ มรีายละเอยีดประวตัดิงัน้ี 

ช่ือ-สกลุ นายสุเมธ  คุโณภาสวรกุล 

อายุ  54 ปี 

ท่ีอยู่ 222/3 ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

คณุวฒิุการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of 

Business Administration Faculty of Information Technology) 

มหาวทิยาลยั จอรจ์วอชงิตนั,วอชงิตนั ดซี,ีสหรฐัอเมรกิา 

ประสบการณ์ทาํงานท่ี

สาํคญั  

พ.ศ 2546-ปัจจุบนั 

ดาํรงตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ชาเล่ต ์ฟูดส ์โปรดกัส ์จาํกดั 

และ บรษิทั โคโค่ ทร ีจาํกดั 

(กรรมการทีม่รีายชือ่ขา้งต้นทัง้ 3 ท่าน ไดอ้อกจากหอ้งประชุม เพือ่เปิดโอกาสใหม้กีารสอบถามขอ้มลูอย่างเป็นอสิระ และ

ใหก้ารลงคะแนนเป็นไปอย่างอสิระและโปร่งใส) 

ทัง้น้ี เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํใบลงคะแนนเสยีงเพือ่ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธเิลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน 

จะประกาศทลีะรายชือ่เรยีงกนัตามลําดบั  

เจา้หน้าทีจ่ะเกบ็ใบลงคะแนนสําหรบัทัง้ 3 ท่านในคราวเดยีวและขอเกบ็ใบลงคะแนนเสยีงสําหรบัผูถ้อืหุน้ที ่“ไม่เหน็ดว้ย” 

และ “งดออกเสยีง” ก่อน จากนัน้จงึเกบ็ใบลงคะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” ทัง้หมด 

จากนัน้ไดเ้ชญิกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้หอ้งประชุมเพือ่ดาํเนินการประชุมในระเบยีบวาระต่อไป 

มติท่ีประชุม  

(1) ที่ประชุมมมีติดว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย 100.00% ของผู้ถือหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนอนุมตักิาร

แต่งตัง้ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม  ตําแหน่งประธานกรรมการกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง

ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 28,966,200 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 
 

(2) ที่ประชุมมมีติด้วยคะแนนเสยีงเห็นด้วย 97.84% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิการ

แต่งตัง้ นายคงศกัด์ิ ศรีบนฟ้า กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึงตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 28,339,200 97.84 
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ไม่เหน็ดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 627,000 2.16 

(3) ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย 96.83% ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัแิต่งตัง้ 

นายสุเมธ คุโณภาสวรกลุ เป็นกรรมการแทนนายสุรชาติ คุโณภาสวรกลุ ที่ไม่ประสงค์ขอกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการบรษิทัอกีต่อไปดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 28,049,200 96.83 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 917,000 3.17 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการบริษทั ประจาํปี 2564 

เลขานุการบริษทั  กล่าวว่าดว้ยความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2564 และการจ่ายโบนัสประจาํปี 2564 

โดยคาํนึงถงึปัจจยัต่าง ๆ และความเหมาะสม ไดแ้ก่ ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2563 สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ

ของธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ ในปัจจุบนั ภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ และการจ่ายโบนัสกรรมการประจาํปี 2564 ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนประจาํเป็นรายเดือน : ใหค้งค่าตอบแทนรายเดอืนในอตัราเดมิเท่ากบัปี 2563 ดงัน้ี 

ประธานกรรมการ   40,000 บาทต่อเดอืน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000 บาทต่อเดอืน 

กรรมการ/อนุกรรมการ   20,000 บาทต่อเดอืน 

4. โบนัสกรรมการประจาํปี 2564 โดยขออนุมตัิหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นเงนิ

โบนัสกรรมการและอนุกรรมการทัง้คณะ ประจําปี 2564 โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั

เป็นผู้พิจารณารวมทัง้สิ้นไม่เกิน 10 ล้านบาท และพิจารณาร่วมกันเพื่อจดัสรรโบนัสจํานวน

ดงักล่าว 

5. ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ไม่มผีลประโยชน์อื่นใดนอกจากน้ี 

มติท่ีประชมุ  ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย 100% ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั สําหรบัปี 2564 และการกําหนดโบนัสกรรมการประจําปี 2564 ที่เสนอต่อทปีระชุม 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 28,966,200 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 
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วาระท่ี 10  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั หรือต้องการจะซักถามเพิ่มเติม

หรอืไม่ ปรากฏว่าไม่มเีรื่องอื่นใดทีต่อ้งพจิารณาเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึกล่าวปิดการประชุม เวลา 15:30 

 

 

................................................ 

ศ.นพ.อุดมศลิป์  ศรแีสงนาม 

ประธานทีป่ระชุม 
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           Enclosure No.2                                      

 

 

แผนท่ีสถานท่ีประชุม 
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                                                                                                                                                     Enclosure No.3 

 

แนวทางการปฏิบติัสาํหรบัจดัประชุมกรรมการบริษทั/ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ อย่างเคร่งครดัเพื่อ

ป้องกนัและลดความเส่ียงของการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ดงัน้ี 

 

1.   บรษิทั เจรญิอุตสาหกรรม จํากดั เตรยีมจดัการประชุมเพื่อลดความแออดัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมในพืน้ทีก่าร

ประชุม โดยจดัเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร ในจุดต่างๆ คอื จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดทะเบยีน บรษิทั จะ

ระบุชื่อ/หมายเลขทีนั่ง่ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทีล่งทะเบยีนเรยีบรอ้ยแล้ว จงึใคร่ขอความร่วมมอืผูเ้ขา้ร่วมประชุมนัง่ตามระบุ

ชื่อ/หมายเลขทีนั่ง่ ทีร่ะบุไวเ้พื่อประโยชน์ในการป้องกนัหรอืตดิตามกรณีเกดิเหตุการณ์ใดๆ ขึน้  

 2.   ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ปฏบิตัติามแนวทางการดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ /ประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี อย่างเคร่งรดัเพื่อป้องกนัและลดความเสีย่งของการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ดงัน้ี 

2.1   หากบรษิัทพบว่าผู้เขา้ร่วมประชุมมอีาการเจบ็ป่วย เช่น มไีข ้ไอ จาม มน้ํีามูก หรอืมอีาการ หรอืขอ้

บ่งชี้อื่นใดทีอ่าจเป็นเหตุสงสยั บรษิทัขอความร่วมมอืในการไม่อนุญาตใหผู้ท้ีอ่ยู่ในกลุ่มเสยีงดงักล่าว

เขา้ร่วมประชุม โดยบรษิทัจะจดัใหท้่านพจิารณามอบฉันทะแทน และขอความร่วมมอืผูเ้ขา้ร่วมประชุม

ปฏบิตัติามคาํแนะนํา หากไม่ปฏบิตัติามบรษิทัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้บรเิวณพืน้ทีก่ารจดัประชุม  

 แต่ท่านสามารถพจิารณามอบใหก้รรมการอสิระในการเขา้ร่วมประชุมแทนท่านได ้(สําหรบัการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี) ในกรณีทีท่่านปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพหรอืประวตักิารเดนิทางของท่าน อาจ

ถอืเป็นความผดิตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ.2558 

2.2   ผูเ้ขา้ร่วมประชุมต้องตรวจวดัอุณหภูมร่ิางกายผ่านเครื่องตรวจวดั โดยบรษิทักําหนดจุดเพื่อคดักรอง

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมก่อนเขา้สู่บรเิวณงาน หากมอุีณหภูมร่ิางการตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซยีสขึน้ไป จะไม่

อนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชมุ  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีผ่่านการคดักรองจะตดิสตกิเกอรส์เีขยีว และสวมหน้ากาก

อนามยัตลอดเวลาทีเ่ขา้ร่วมประชุม รวมถงึทาํความสะอาดมอืดว้ยแอลกอฮอลเ์จลทีจ่ดัเตรยีมไวต้ามจดุ

ต่างๆ   

2.3    บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่ใหเ้ขา้บรเิวณพืน้ทีป่ระชุม สาํหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีไ่ม่ผ่านการคดักรอง  

2.4   เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทจึงไม่จดัเตรียมไมโครโฟนสําหรบัการสอบถาม โดย

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีป่ระสงคจ์ะสอบถามในทีป่ระชุม  ขอใหส่้งคาํถามจดใส่กระดาษทีบ่รษิทัจดัเตรยีมไว้

ใหแ้ก่เจา้หน้าทีบ่รษิทัเพื่อจดส่งคาํถามแก่ประธานกรรมการบรษิทัต่อไป 

 3.  บรษิทังดบรกิารอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบรเิวณงาน เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการแพร่ระบาด 

 4.  หากสถานการณ์มกีารเปลี่ยนแปลงต่อไป หรอืมขีอ้กําหนดจากหน่วยงานราชการเพื่อเตมิ เกี่ยวกบัการจดั

ประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะแจง้ใหท้่านผูถ้อืหุน้ทราบในทนัท ี

 ทัง้น้ี อาจเกดิความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม บรษิทัขออภยัในความไม่สะดวกมา 

ณ โอกาสน้ี 

                                ขอแสดงความนับถอื 

                                                                                        บรษิทั เจรญิอุตสาหกรรม จาํกดั 

 

สาํนักงานเลขานุการบรษิทั 

โทร.02-416-0708 



                                                                                                                      บรษิทั เจรญิอุตสาหกรรม จํากดั  

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี 4 

                                                                    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.                                           Enclosure No.4                                                                     

        Proxy Form B. 

 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                                      เขยีนที_่___________________________________________________                                                                                         

Shareholder’s Registration No.                                       Written at                 

                                                                                     วนัที ่          เดอืน                      พ.ศ. _______________________                

                                                                                      Date         Month                   Year 
 

(1) ขา้พเจา้ _______________________________________________  สญัชาต ิ________________________ 

  I/We                                           Nationality 

 อยู่บา้นเลขที ่_________________________________________________________________________________________ 

         Address 

 (2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั เจริญอตุสาหกรรม จาํกดั (“บริษทัฯ”) 

 Being a shareholder of Chin Huay Company Limited (“Company”) 

โดยถอืหุน้จํานวนทัง้สิน้รวม_______________หุน้       และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั _______________เสยีง ดงันี้ 

holding the total number of                     shares    and having the right to vote equal to                  votes as follows: 

  หุน้สามญั________________________หุน้      และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั _______________เสยีง 

  ordinary share                          shares    and having the right to vote equal to                  votes  

  หุน้บุรมิสทิธ_ิ____________________หุน้        และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั _______________เสยีง 

  preference share                          shares    and having the right to vote equal to                  votes  
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

 hereby appoint  
 

1.  ชื่อ _______________________________อาย_ุ_____ปี         อยู่บา้นเลขที ่___________________________________       

     Name                                                age       years      residing/located at no. 

               ถนน____________________ตําบล/แขวง_____________________________อําเภอ_____________________________ 

     Road                               Tambol/Kwaeng                                         Amphur/Khet  

     จงัหวดั_____________________________รหสัไปรษณีย_์_________________________  หรือ 

     Province                                              Postal Code     or 
 

2.  ชื่อ _______________________________อาย_ุ_____ปี     อยู่บา้นเลขที ่_____________________________________ 

     Name                                               age        years  residing/located at no. 

               ถนน____________________ตําบล/แขวง_______________________________ อําเภอ__________________________ 

     Road                                Tambol/Kwaeng                                             Amphur/Khet  

     จงัหวดั_____________________________รหสัไปรษณีย_์_________________________  หรือ 

     Province                                            Postal Code       or 

3.   ชื่อ _______________________________อายุ______ปี     อยู่บา้นเลขที ่_____________________________________ 

     Name                                                age        years residing/located at no. 

               ถนน____________________ตําบล/แขวง_____________________________อําเภอ_____________________________ 

     Road                               Tambol/Kwaeng                                         Amphur/Khet  

     จงัหวดั_____________________________รหสัไปรษณีย_์_________________________   

     Province                                            Postal Code        
 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้
ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัศุกร ์ ที่ 25 มถิุนายน 2564 เวลา 13:30 น.  ณ หอ้งโถงประชุม ชัน้ 1 สํานักงานใหญ่ท่าขา้ม  แขวงแสมดํา เขตบางขนุ
เทยีน กรุงเทพมหานคร 10150   หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 



                                                                                                                      บรษิทั เจรญิอุตสาหกรรม จํากดั  

 

Anyone of these persons as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting 
of Shareholders no.1/2021, held on Friday 25 14

th June 2021, at 13:30 hrs., at 1st Floor, Foyer of Head Office, Khwaeng Samaedam, 
Khet Bangkhunthian, Bangkok 10150 or on the date, at time and place, as may be postponed or changed. 

 

(4)    ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้                                                

In this Meeting, I/we authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามญั ประจาํปี 2564 ประชุมเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564  

Agenda 1 Adoption of the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 30th April 2021   

                    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

                        (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate. 

                    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                        (b) The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows: 

             เหน็ดว้ย/Agree  ไม่เหน็ดว้ย/Disagree  งดออกเสยีง/Abstain 

วาระท่ี 2       พิจารณาลงมติพิเศษอนุมติัการแปรสภาพ บริษทั เจริญอตุสาหกรรม จาํกดั จาก บริษทัจาํกดั เป็น บริษทัมหาชนจาํกดั 

Agenda 2 To consider and approve of the transformation from company limited to public company limited   

                    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                        (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate. 

                    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                        (b) The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows: 

             เหน็ดว้ย/Agree  ไม่เหน็ดว้ย/Disagree  งดออกเสยีง/Abstain 

วาระท่ี 3        พิจารณาลงมติพิเศษอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ได้แก่ ช่ือบริษัท วตัถปุระสงค์ จงัหวดัท่ีตัง้

สาํนักงานของบริษัท การเพ่ิมทุนจดทะเบียน การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแปรสภาพจาก

บริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

Agenda 3 To consider and approve of the amendment of the Company’s Memorandum of Association, i.e. name of the 

Company, Objectives, office location, capital increase and change of par value, to be in accordance with the 

conversion from limited company to public company limited   

                    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                        (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate. 

                    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                        (b) The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows: 

              เหน็ดว้ย/Agree  ไม่เหน็ดว้ย/Disagree  งดออกเสยีง/Abstain 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชน 

Agenda 4         To consider and approve of share allotment for public offering 

                    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                        (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate. 

                    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                        (b) The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows: 
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             เหน็ดว้ย/Agree  ไม่เหน็ดว้ย/Disagree  งดออกเสยีง/Abstain 

วาระท่ี 5 พิจารณาลงมติพิเศษอนุมติัยกเลิกข้อบงัคบัฉบบัเดิมและพิจารณาอนุมติัให้ใช้ข้อบงัคบัของบริษทัฉบบัใหม่ของบริษัท 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

Agenda 5 To consider and approve of canceling existing Company’s Articles of Association and approve for new 

Company’s Articles of Association in order to comply with the transformation to public company limited of the 

Company    

                  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                        (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate. 

                 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                        (b) The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows: 

             เหน็ดว้ย/Agree  ไม่เหน็ดว้ย/Disagree  งดออกเสยีง/Abstain 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการ กาํหนดอาํนาจ หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ และกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผกูพนั

บริษทั  

Agenda 6 To consider and elect directors, appoint the obligations and responsibility and specify the Company signatory  

                   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                        (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate. 

                   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                        (b) The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows: 

             เหน็ดว้ย/Agree  ไม่เหน็ดว้ย/Disagree  งดออกเสยีง/Abstain 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรบัปี 2564 

Agenda 7 To consider and determine directors’ compensation for 2021  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                        (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                        (b) The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows: 

              เหน็ดว้ย/Agree  ไม่เหน็ดว้ย/Disagree  งดออกเสยีง/Abstain 

วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีบริษทัประจาํปี 2564 

Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditors and audit fee for the fiscal year ending 31st December 

2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

      (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

      (b) The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows: 

       เหน็ดว้ย/Agree  ไม่เหน็ดว้ย/Disagree  งดออกเสยีง/Abstain 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการนําหุ้นสามญัของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาด

หลกัทรพัย ์เอม็เอ ไอ (MAI) 
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Agenda 9 To consider and approve for listing of the Company’s ordinary shares in the Stock Exchange of Thailand (SET) 

or Market for Alternative Investment (MAI)   

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                        (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                        (b) The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows: 

             เหน็ดว้ย/Agree  ไม่เหน็ดว้ย/Disagree  งดออกเสยีง/Abstain 

วาระท่ี 10       พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี)  

Agenda 10 To consider other matters (if any) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                         (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as it deems appropriate. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                         (b) The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows: 

         เหน็ดว้ย/Agree  ไม่เหน็ดว้ย/Disagree  งดออกเสยีง/Abstain 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัo้ไม่

ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed 

incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholder.     

(6) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ประชุมมกีาร

พจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีที่มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

If the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda or have not clearly specified or in              

case the Meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 

amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 

กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจ้าระบุในหนังสอืมอบ

ฉนัทะเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our 

voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 

ลงชื่อ/ Sign …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 

   (...…………………...…………………….) 

 

ลงชื่อ/ Sign …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ / Grantee 

   (...…………………...…………………….) 

 

     ลงชื่อ Sign …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ / Grantee     

                                                                      (...…………………...…………………….) 

 

 ลงชื่อ Sign …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ / Grantee     

                     (...…………………...…………………….) 
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หมายเหตุ:  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่ 

 สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

Remarks: The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The 

shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.  ผูท้ีม่าประชุมดว้ยตนเอง โปรดนําหนังสอืฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย 

     Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the   

     meeting in person. 

2.  ผูม้อบฉันทะ กรุณาแนบสาํเนาเอกสารแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้มาพรอ้มหนังสอืมอบฉันทะ 

     A copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form. 

 



                                                                                                                      บรษิทั เจรญิอุตสาหกรรม จํากดั  
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QR Code สาํหรบั download เอกสารแนบวาระ 

Please scan to download Enclosures.  

QR Code สําหรับ เข้าร่วมประชุม  

Please scan to access the meeting.  

 


