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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 

ของ 

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา สถานท่ี 

ประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชัน่แนล ชั้น 7 เลขท่ี 

98 ซอยสุขมุวิท 2 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร   

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นางณัฏฐา รัตนเลิศ   ประธานกรรมการ 

2. นายพรศกัด์ิ  ตนัตาปกุล  รองประธานกรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3. นางลูซินดา  เฉิน   กรรมการ 

4. นายอุดมเดช ศรีมาเสริม  กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 

5. นางสาวเสาวณีย ์บุญผลิต  กรรมการอิสระ 

6. นายไพโรจน์  เจตนชยั  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. นายประพนัธ์  พิชยัวฒัน์โกมล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

8. นายวิบูลย ์ พจนาลยั  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน/เลขานุการบริษทั 

 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากดั 

1. คุณระวีวรรณ ช่ืนชม    

2. คุณภวิกา  นิพทัธ์ธรรมกุล    

เร่ิมประชุม 

มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมนบัจาํนวนได ้33 ราย คิดเป็นจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 212,240,014 หุ้น แบ่งเป็นผู ้

ถือหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง 14 ราย คิดเป็นจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 197,169,205 หุ้น และผูถื้อหุ้นท่ีรับมอบฉันทะ 19 ราย คิดเป็นจาํนวนหุ้น

ทั้งส้ิน 15,073,009 หุ้น จากจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั จาํนวน  240,000,000  หุ้น หรือเท่ากบัร้อยละ 73.69 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั  ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีกาํหนดองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อ

หุ้นตอ้งประกอบดว้ย ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมี

จาํนวนหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม    
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ฝ่ายจดัการประชุมไดช้ี้แจงวิธีการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผูถื้อหุ้นทราบ ดงัน้ี 

1. การนบัคะแนนจะถือตามเสียงของผูถื้อหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง 

2. ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไดใ้นใบลงคะแนนท่ี

ไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน  

3. หากผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนแลว้ยกมือเพ่ือให้

เจา้หนา้ท่ีรับไปนบัคะแนน 

4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบ

วาระเท่านั้น โดยจะนาํคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดวักล่าวหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วม

ประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนท่ีเหลือเป็นคะแนนเสียงท่ีลงมติเห็นดว้ยตามท่ีเสนอในวาระนั้นๆ 

5. ผูถื้อหุ้นท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อ

หุ้น บริษทั ไดน้าํคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นบนัทึกรวมไวใ้น

เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการลงมติไวแ้ลว้ โดยบริษทั จะแสดงผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมรับทราบทั้งเห็นดว้ย ไม่

เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเม่ือเทียบกบัจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ภายหลงัการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ 

6. สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 บริษทั ขอให้ผูถื้อหุ้นถามคาํถามท่ีเขียนเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยจะมีเจา้หน้าท่ีจดัเตรียมกระดาษและปากกาให้ และจะจดัการ

ประชุมท่ีกระชบัท่ีสุดภายในเวลา 2 ชัว่โมง คาํถามทุกคาํถามท่ีไม่ไดต้อบในห้องประชุม บริษทั จะดาํเนินการตอบ

และโพสต์ขึ้นบนเวบ็ไซด์ของบริษทั ทั้งน้ี ก่อนท่ีจะทาํการเรียกเก็บบตัรลงคะแนน เพ่ือทาํการอนุมติัในแต่ละวาระ 

ท่านผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมสามารถส่งกระดาษคาํถามต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ได ้   กรณีท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการ

จะส่งกระดาษคาํถามกรุณายกมือ และขอให้ระบุช่ือ นามสกุล พร้อมทั้งระบุดว้ยว่าเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง หรือ

เป็นผูรั้บมอบฉนัทะไวใ้นกระดาษคาํถามดว้ย  

7. ในกรณีท่ีผลการนบัคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานฯ จะทาํการลงคะแนนเสียงเพ่ิมอีก 1 เสียงเพ่ือเป็นคะแนนเสียงช้ีขาด 

ฝ่ายจดัการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย การอนุมติัวาระในการประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี มี

รายละเอียดดงัน้ี 

วาระท่ี 1, 3, 4,  5  และ 7 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม  

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 เป็นวาระเป็นเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 6 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ฝ่ายจดัการประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียงในการประชุม  บริษทัขอเรียนเชิญ

อาสาสมคัรจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน 1 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงดว้ย อย่างไรก็ตามไม่มีผูเ้ป็นอาสาสมคัรใน

การตรวจนบัคะแนนเสียงในการประชุมในคร้ังน้ี 
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เม่ือผูถื้อหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนบัคะแนนเสียงตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระการประชุมท่ีกาํหนดในหนงัสือนดัประชุม ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษทั เป็นผูน้าํเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2564 ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ซ่ึงคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า มีการ

บนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้นตามมติท่ีประชุม และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมเพ่ือ

ตรวจสอบล่วงหนา้แลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ประธานฯ เห็นว่า เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดคดัคา้น หรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเป็นอย่างอ่ืน จึงไดข้อมติจากท่ี

ประชุม 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2564 ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 

เมษายน 2564 โดยไม่มีการแกไ้ข ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   212,240,014 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00   

  ไม่เห็นดว้ย            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

  งดออกเสียง   0 เสียง  

  บตัรเสีย    0 เสียง  

  

วาระท่ี 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์ เลขานุการบรษิัท เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานของ

บริษทัในรอบปี 2564 ท่ีผา่นมาให้ท่ีประชุมทราบ  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นเพ่ิมเติม โดยมีผูถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม สรุปได้

ดงัน้ี  
นายคมสันต์ อรพิมพนัธ์ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามว่า  ลูกค้าต่างชาติ เช่น ออสเตรเลีย เร่ิมกลบัมาหรือยงั 

(ปัจจุบนั ออสเตรเลียเปิดประเทศหรือยงั) อะไรเป็นอุปสรรคหลกัๆท่ีทาํให้ลูกคา้ต่างชาติยงัไม่กลบัมา 

นายพรศักด์ิ  ตันตาปกุล ช้ีแจงว่า ปัจจุบันเร่ิมเห็นการมาใช้บริการของลูกค้าต่างชาติอย่างต่อเน่ือง ประเทศ

ออสเตรเลียได้เปิดประเทศแล้วและมีเขา้มาใช้บริการทันตกรรมบ้าง  อุปสรรคอย่างเดียวท่ีลูกค้าต่างชาติยงัไม่มาไม่เต็มท่ีคือ

มาตรการจาํกดัเดินทางของภาครัฐของแต่ละประเทศ และสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศนั้นๆ 

นายคมสันต์ อรพิมพนัธ์ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามว่า  BIDH ปัจจุบนัรายไดเ้ดือนละเท่าไหร่และแนวโน้ม

ล่าสุดเป็นอยา่งไร 

นายพรศกัด์ิ  ตนัตาปกุล ช้ีแจงว่า BIDH ปัจจุบนัทาํรายไดสู้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2565 มีรายไดต้่อเดือน 7 ลา้นบาท

ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีถึงจุดคุม้ทุนแลว้และจะสามารถทาํกาํไรไดใ้นอนาคต 
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นายสิทธิเตธ สุขเสมอ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามว่า  วิกฤตเศรษฐกิจฝ่ังยุโรปส่งผลกระทบต่อบริษทั มากน้อย

แค่ไหน 

นายพรศกัด์ิ  ตันตาปกุล ช้ีแจงว่า วิกฤตเศรษฐกิจต่างๆไม่มีผลกระทบต่อบริษทัอย่างมีนัยยะสําคญัไม่ว่าจะเป็น 

แฮมเบอร์เกอร์ หรือตม้ยาํกุง้ เน่ืองจากการทาํฟันเป็นการรักษาท่ีคนไขจ้ะตอ้งทาํอยู่แลว้ ส่ิงท่ีมีผลต่อเราอยา่งมากคือมาตรการจาํกดั

การเดินทางเขา้ออก เน่ืองจากคนไขไ้ม่สามารถมาใชบ้ริการกบัเราได ้

นายณัฐกิต์ิ สุนทรบุระ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามว่า  สถานการณ์ลูกคา้ต่างชาติในปัจจุบนั รวมถึง จุดเด่น กล

ยทุธ์ของบริษทัท่ีจะดึงดูดลูกคา้ต่างชาติ เพ่ือมาเดินทางรักษาฟันในประเทศไทย 

นายพรศกัด์ิ  ตนัตาปกุล ช้ีแจงว่า บริษทัเร่ิมเห็นจาํนวนคนไขต้่างชาติกลบัมาโดยเฉพาะท่ีเป็น expat ท่ีพาํนกัอยู่ใน

ประเทศไทย จุดเด่นของเราคือการบริการท่ีมีมาตรฐานระดบัสูงเน่ืองจากเรามีทนัตแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญ และราคาท่ีคุม้ค่า เม่ือ

เปรียบเทียบแลว้ ราคาของเราจะตํ่ากว่าในยุโรปถึง 40%-50% ลูกคา้กลุ่มยุโรปจึงเป็นเป้าหมายสําคญัของเราซ่ึงตอ้งการบริการท่ีมี

ความเช่ียวชาญและมีมาตรฐานระดบัสูง 

นอกจากน้ีกลุ่มลูกค้าชาวจีนถือเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีสําคญัของบริษทั โดยเฉพาะ BIDC ซ่ึงตั้งอยู่บนถนน

รัชดาภิเษก ท่ีเป็นแหล่งพกัอาศยัและท่องเท่ียวยอดนิยมของชาวจีน บริษทัไดด้าํเนินการติดป้ายโฆษณาศูนยท์นัตกรรม BIDC เป็น

ภาษาจีนไวด้า้นหน้าคลินิกเพ่ือขยายฐานลูกคา้ชาวจีน รวมถึงมีพนกังานท่ีสามารถส่ือสารภาษาจีนไดท้ั้งท่ี BIDC รัชดาภิเษก และ 

BIDC สาขาสยามพารากอน แต่ดว้ยขอจาํกดัในการเดินทางของชาวต่างชาติเขา้มาในประเทศไทย การทาํการตลาดในปัจจุบนัจะ

มุ่งเนน้ไปท่ีชาวจีนท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 

นายณัฐกิต์ิ สุนทรบุระ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามว่า  การตั้งสาํรองสินคา้ของ Dental vision จะมีอีกไหม 

นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์ ช้ีแจงว่า ไม่มีเพ่ิมเติม บริษทัตั้งสาํรองครบถว้นแลว้ในงบการเงินปี 2564  

นายณัฐกิต์ิ สุนทรบุระ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามว่า  ราคาโดยเฉล่ียของคนไทยท่ีมารักษาแบบเดียวกนัเท่ากบั 

หรือตํ่ากว่าของต่างชาติ และตํ่ากว่าประมาณเท่าไหร่ 

นายพรศกัด์ิ  ตนัตาปกุล ช้ีแจงว่าเราดาํเนินกลยุทธ์ราคา One price policy มาโดยตลอด เราคิดราคาเท่ากนัไม่ว่าจะ

เป็นคนไทยหรือต่างชาติ อนัน้ีเป็นจุดแข็งของเราอย่างหน่ึงตั้งแต่ต้น ทาํให้คนไข้ต่างชาติมั่นใจมารักษากับเราและได้ราคาท่ี

สมเหตุสมผล 

ประธานฯ เห็นว่า เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงาน

ผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2564 ซ่ึงคณะกรรมการไดพิ้จารณาความถูกตอ้งและมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ซ่ึงผู ้

ถือหุ้นสามารถ Download ไดต้าม QR Code ท่ีนาํส่งไปพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมเพ่ือตรวจสอบล่วงหนา้แลว้   

 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2564 ตามท่ีรายงาน ซ่ึงวาระน้ีเป็น

เร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผูร้ายงานสรุปงบแสดงฐานะ

การเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ให้ท่ีประชุมพิจารณา   

 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผูส้อบบัญชีของบริษทัได้

ตรวจสอบแลว้ และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รวมทั้งคณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ห็นชอบแลว้ ผูส้อบบญัชี
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ไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าว ว่ามีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมี

รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจาํปี ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถ 

Download ไดต้าม QR Code ท่ีนาํส่งไปพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมเพ่ือตรวจสอบล่วงหนา้แลว้   

สรุปสาระสาํคญัของงบการเงินรวม ไดด้งัน้ี  

 

รายการ จาํนวนเงิน 

    สินทรัพยร์วม 1,108.29 ลา้นบาท 

    หน้ีสินรวม 656.88 ลา้นบาท 

    รายไดร้วม 528.50 ลา้นบาท 

    กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี (24.23) ลา้นบาท 

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (24.23) ลา้นบาท 

    กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (0.08) บาทต่อหุน้ 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ประธานฯ เห็นว่า เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคดิเห็นเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   212,240,014 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00   

  ไม่เห็นดว้ย            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

  งดออกเสียง   0 เสียง  

  บตัรเสีย    0 เสียง  

 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงินปันผล  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์ เลขานุการบรษิทั เป็นผูร้ายงานรายละเอียดโดยสรุปได้

ดงัน้ี  

 

การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงั

หกัภาษเีงินไดนิ้ติบุคคล และเงินสาํรองต่างๆ ทกุประเภทตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม การ

จ่ายเงินปันผลดงักล่าว อาจมีการเปล่ียนแปลง โดยคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น 

 

 เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานในปี 2564 เป็นขาดทนุสุทธิจาํนวน 14.53 ลา้นบาทตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้และเห็นควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผล 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

 

ประธานฯ เห็นว่า เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการงด

จ่ายเงินปันผล  

 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้

ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

  เห็นดว้ย   212,242,214 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00   

  ไม่เห็นดว้ย            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

  งดออกเสียง   0 เสียง  

  บตัรเสีย    0 เสียง   

วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัติการออกจากตําแหน่งตามวาระของกรรมการ และพจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออก

จากตําแหน่ง 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์ เลขานุการบรษิทั เป็นผูร้ายงานรายละเอียดการออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งให้ท่ีประชุมพิจารณา  โดยนาย

ณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์ รายงานต่อท่ีประชุมโดยสรุปไดด้งัน้ี  

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดว่า ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็น 

3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบั 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ถา้ขอ้บงัคบัมิไดก้าํหนดไว้

เป็นอยา่งอ่ืน ก็ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  ซ่ึงในปีน้ีมี

กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

 

1. นายพรศกัดิ์ ตนัตาปกลุ          รองประธานกรรมการ/กรรมการ 

2. นายไพโรจน ์เจตนชยั  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน                                          

3. นายประพนัธ ์พิชยัวฒันโ์กมล    กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน                                          

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย หรือกรรมการท่ีถูกพิจารณาจะไม่ร่วม

พิจารณา และงดออกเสียง) ไดพิ้จารณาคุณสมบติัการเป็นกรรมการท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และ

นโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั และคุณสมบติัของกรรมการท่ี

ตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจาํเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการแลว้มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบติั

ครบถว้นตามท่ีกล่าวขา้งตน้ รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนเขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี มี



7 
 

ผลงานเป็นท่ีน่าพอใจตลอดระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอ

ให้พิจารณาเลือกตั้งนายพรศกัด์ิ ตันตาปกุล นายไพโรจน์ เจตนชัย และ นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอีกวาระหน่ึง  (รายละเอียดขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบั

ท่ี 4) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นเพ่ิมเติม  

 

ประธานฯ เห็นว่า เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั

แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระโดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล  

 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกจากตําแหน่งตามวาระของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซ่ึง

ประกอบดว้ย นายพรศกัด์ิ ตนัตาปกุล นายไพโรจน์ เจตนชยั และ นายประพนัธ์ พิชยัวฒัน์โกมล  และอนุมติัการแต่งตั้ง นายพรศกัด์ิ 

ตนัตาปกุล นายไพโรจน ์เจตนชยั และ นายประพนัธ ์พิชยัวฒันโ์กมล  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

1. นาย พรศกัดิ์ ตนัตาปกลุ           กรรมการ 

  เห็นดว้ย   52,794,666 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00   

  ไม่เห็นดว้ย            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

  งดออกเสียง   0 เสียง  

  บตัรเสีย    0 เสียง  

  

2. นาย ไพโรจน ์เจตนชยั  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

    /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  เห็นดว้ย   212,201,714 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.98   

  ไม่เห็นดว้ย           40,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.01 

  งดออกเสียง   0 เสียง  

  บตัรเสีย    0 เสียง  

  

3. นายประพนัธ ์พิชยัวฒันโ์กมล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา 

เห็นดว้ย   212,200,266 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98   

ไม่เห็นดว้ย           40,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.01 

งดออกเสียง   0 เสียง  

บตัรเสีย    0 เสียง  
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วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์ เลขานุการบรษิทั เป็นผูร้ายงานรายละเอียดค่าตอบแทน

กรรมการ ประจาํปี 2565 ให้ท่ีประชุมพิจารณา  โดย นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์ รายงานต่อท่ีประชุมโดยสรุปไดด้งัน้ี 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดว่า กรรมการมีสิทธิ

ได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตาม

ขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 โดยคาํนึงถึงการ

ปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกบับริษทัหรือ

ใกลเ้คียงกบับริษทั มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

สวสัดิการค่ารักษาทางทนัตกรรม และการจดัทาํประกนัภยัความรับผิดของกรรมการ ประจาํปี 2565 โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 

พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการแต่ละท่านจะไดรั้บค่าตอบแทนในรูปแบบของเบ้ียประชุมต่อคร้ัง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตําแหน่ง ปี 2565 ปี 2564 

- ประธานกรรมการบริษทั 17,000 บาท 17,000 บาท 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 15,000 บาท 

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 12,000 บาท 12,000 บาท 

- กรรมการตรวจสอบ 14,000 บาท 14,000 บาท 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท 10,000 บาท 

- กรรมการบริษทั 12,000 บาท 12,000 บาท 

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม เน่ืองจากเป็นผูบ้ริหารของบริษทั  

 

สวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรม สําหรับกรรมการและครอบครัว (เฉพาะคู่สมรสตามกฏหมาย บุตรและธิดา) 

ค่ารักษาทางทันตกรรม ปี 2565 ปี 2564 

50,000 บาทแรก ฟรี ฟรี 

ส่วนท่ีเกินกว่า 50,000 บาทขึ้นไป ไดรั้บส่วนลด 15% ไดรั้บส่วนลด 15% 

 

การจัดทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี (D&O Insurance) 

รายละเอียดกรมธรรม์ประกนัภัย ปี 2565 ปี 2564 

วงเงินเอาประกนัภยั  50 ลา้นบาท 50 ลา้นบาท 

ระยะเวลาเอาประกนัภยั 365 วนั 365 วนั 

ค่าเบ้ียประกนัภยั 120,000.00 บาท 120,000.00 บาท 

บริษทัรับประกนัภยั กรุงเทพประกนัภยั กรุงเทพประกนัภยั 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

 

ประธานฯ เห็นว่า เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 

  

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 ดว้ยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 

3  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   212,242,214 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00   

  ไม่เห็นดว้ย            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

  งดออกเสียง   0 เสียง  

  บตัรเสีย    0 เสียง  

 

วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์ เลขานุการบรษิทั เป็นผูร้ายงานรายละเอียดการแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2565 ให้ท่ีประชุมพิจารณา  โดยนายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์ รายงานต่อท่ีประชุม

โดยสรุปไดด้งัน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดด้าํเนินการคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2565 ตามกระบวนการท่ีกาํหนด และไดเ้สนอ

ต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2565 เน่ืองจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั สามารถให้

คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษทั นอกจากน้ียงัเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการยอมรับ และมีทีมงานท่ีมีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของ

บริษทั เป็นอยา่งดี ทั้งน้ี ไดก้าํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษทั 

1. นางสุวิมล                กฤตยาเกียรณ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ 

(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั มาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี (ปี 2558 และปี 2564)) 

2. นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

3. นายวิโรจน์              สจัจธรรมนกุลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 

        (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีแลว้ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ

บริษทัพิจารณา เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนสาํหรับผูส้อบบญัชีของบริษทั และ บริษทัยอ่ย ประจาํปี 2565 เป็น

จาํนวนเงินไม่เกิน 1,030,000 บาท และ 1,265,000 บาทต่อปี ตามลาํดบั ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็อ่ืนๆ 
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ของผูส้อบบญัชี เช่น ค่าเดินทาง  ค่าท่ีพกั (กรณีไปปฏิบติังานต่างจงัหวดั) ฯลฯ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีท่ีเสนอ

สาํหรับปี 2564 กบัปีท่ีผา่นมา ไดด้งัน้ี 

รายละเอียด ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท) 

- ค่าสอบบญัชีของบริษทั 1,030,000 1,030,000 

- ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย* 1,265,000 1,265,000 

รวม 2,295,000 2,295,000 

* ค่าสอบบัญชีสาํหรับบริษัทย่อย จาํนวน 4 บริษัท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นเพ่ิมเติม  

 

ประธานฯ เห็นว่า เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2565 

 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ไดแ้ก่ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ นาย

วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2564 และกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2564  เป็นจาํนวนเงิน

ไม่เกิน 1,030,000 บาท และ 1,265,000 บาท ตามลาํดบั ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   212,242,214 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100   

  ไม่เห็นดว้ย           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 

  งดออกเสียง   0 เสียง 

  บตัรเสีย    0 เสียง  

วาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้พิจารณา  

ปิดประชุมเวลา 10.16 น.     

 

                ลงช่ือ                  นางณัฏฐา รัตนเลิศ    ประธานท่ีประชุม 

                                      (นางณัฏฐา รัตนเลิศ) 

 

 

ลงช่ือ           นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์           ผูบ้นัทึกการประชุม 

          (นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์) 


	1. นางณัฏฐา รัตนเลิศ   ประธานกรรมการ
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