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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
ของ 

บริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวนัที่ 
26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ถ่ายทอดสดจาก หอ้งประชมุ 
VISION อาคารภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค บางนา 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1) นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั ประธานกรรมการ/  

ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

2) นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณก์ลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  

กรรมการอิสระ/  

กรรมการบรหิารความเสี่ยง/  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3) ดร.วิจารย ์สิมาฉายา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

4) นายดลชยั บณุยะรตัเวช กรรมการอิสระ/  

กรรมการตรวจสอบ 

5) นายนิวตัิ ลมนุพนัธ ์ กรรมการ 

6) นางศภุลกัษณ ์จนัทรพ์ทิกัษ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร/  

ประธานกรรมการบรหิาร/  

กรรมการ 

7) นายสมสกลุ แสงสวุรรณ กรรมการ 
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ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1) นางศภุลกัษณ ์จนัทรพ์ทิกัษ ์  ประธานกรรมการบรหิาร  

2) นางสาวพณิตาภรณ ์วงศป์ระกอบ ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายการเงินและบญัชี 

 

ทีป่รึกษากฎหมายจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอรเ์นช่ันแนล ลอว ์ออฟฟิศ จ ากัด ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1) นางสวิตา สวุรรณสวสัด์ิ  

2) นางสาวณฐัชยา ขยนั  

3) นางสาวรกัสิตา สงัขท์อง  
 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1) นายเติมพงษ ์โอปนพนัธุ ์  

2) นางสาวสกุญัญา อนคัฆมนตรี  

3) นายทศพร ช านาญณรงคศ์กัด์ิ  

 

เร่ิมการประชุม 

นางสวิตา สวุรรณสวสัด์ิ ที่ปรกึษากฎหมายอิสระจาก บรษัิท เอ็มเอสซี อินเตอรเ์นชั่นแนล ลอว ์ออฟฟิศ จ ากดั
ท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่มาร่วม
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ว่าสืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั
โคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุน้จึงจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงช่องทางเดียวภายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และหลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดแูลบริษัทจดทะเบียนที่เก่ียวขอ้ง 

โดยในการประชุมผ่านระบบ E - AGM ของบริษัทฯ ในครัง้นีไ้ดม้อบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั ใหบ้รกิารลงทะเบียน และประมวลผลระบบนบัคะแนนเสียงในการประชมุ  

บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งค าแนะน า หรือค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุน้
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ประจ าปี 2565 ไดผ้่านทางอีเมลของบรษิัทฯ และทางไปรษณีย ์มายงัส านกังานของบรษิัทฯ  โดยบรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการ
ถามค าถามและตอบค าถามดงักล่าวในการประชุม และจะด าเนินการบนัทึกรายงานการประชุมเก่ียวกับค าถามและ
ค าตอบดงักลา่วตามปกติ พรอ้มกนันี ้บรษิัทฯ ไดเ้ผยแพรคู่่มือการใชง้านระบบประชมุอิเล็กทรอนิกสส์  าหรบัการประชมุ
ผ่านระบบ E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป พรอ้มทั้งแจ้ง 
Username และ Password ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 2 วนัก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 

บรษิัทฯ สงวนสิทธิในการด าเนินการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึงการก าหนดแนวทางปฏิบตัิและมาตรการในการ
ป้องกันความเสี่ยง ตามแนวทางที่กฎหมายและ/หรือนโยบายของหน่วยงานของรฐัที่จะก าหนดขึน้ต่อไป และขอความ
รว่มมือในการปฏิบตัิตามมาตรการดงักลา่วอย่างเครง่ครดั 

ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ใหท้ี่ประชมุไดท้ราบขอ้มลูเก่ียวกบัทนุจดทะเบียน และหุน้ของบรษิัทฯ ในเบือ้งตน้ ดงันี ้

• บรษิัทฯ มีทนุจดทะเบียนจ านวน 428,570,000.00 บาท 

• ทนุจดทะเบียนช าระแลว้   426,325,000.00 บาท 

• แบ่งออกหุน้สามญัจ านวน   852,650,000 หุน้ 

• มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ   0.50 บาท 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดก้ าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี  2565 (Record 
Date) เม่ือวนัที่ 11 มีนาคม 2565 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมว่าในวันนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ
จ านวน 985 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ได ้717,495,892 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 84.1489 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของ
บริษัทฯ จึงครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 33 ซึ่งก าหนดว่าในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ราย หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด 
และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิัทฯ จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และที่ปรกึษาของบริษัทฯ ที่เขา้ร่วมประชุม และเพื่อใหก้าร
ประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงที่ประชุมใหท้ราบถึงล  าดบัระเบียบวาระ
การประชุม การซกัถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะน า วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียง  
ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี ้

  



  
   

 

                      บรษิัท บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน)   
496 หมู่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ   

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 

1. ล าดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม และการแสดงความคิดเหน็ 

การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นีจ้ะพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามล าดบัที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ และจะ
ไม่มีการสลบัวาระการประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมจะเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามในวาระที่เก่ียวขอ้ง ผู้ถือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถาม 
หรือแสดงความคิดเห็น สามารถกระท าได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

1) ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) โดยกดปุ่ มเครื่องมือ Chat แลว้ใหผู้้ร่วมประชุมพิมพ์ชื่อ 
นามสกุล พรอ้มระบุว่าท่านเป็นผูถื้อหุน้ที่เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถาม
ค าถามทกุครัง้เพื่อประโยชนใ์นการจดบนัทกึการประชมุ 

2) ช่องทางระบบเสียง โดยโปรดกดปุ่ ม Raise Hand และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณข์องท่าน เมื่อไดร้บัสญัญาณ
จากเจา้หนา้ที่ควบคมุระบบใหส้นทนา ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดแจง้ชื่อ นามสกุล พรอ้มระบุว่าท่านเป็นผูถื้อหุน้
เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะใหท้ี่ประชมุทราบก่อนซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น ทัง้นี ้
ภายหลงัจากซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเรียบรอ้ยแลว้ท่านผูถื้อหุน้โปรดกดปุ่ ม Lower Hand 

หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถสนทนาผ่านไมโครโฟนได ้ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมายังช่องทาง 
Chat เพื่อใหผู้ด้  าเนินการประชมุอ่านค าถามใหก้บัที่ประชมุแทนท่าน 

หลงัจากนั้นจึงจะใหม้ีการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ จะตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุน้หรือผูร้บั
มอบฉนัทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลงัการน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระครบถว้นแลว้ 

ในกรณีที่ผู้ถือหุน้มีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไป
สอบถาม หรือใหค้วามเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ และขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็น หรือ
สอบถามอย่างกระชบั และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ  า้กัน เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอื่น
ไดใ้ชส้ิทธิดว้ย จึงขอความกรุณาผูถื้อหุน้โปรดใหค้วามร่วมมือเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพื่อเป็นการบริหา ร
การประชมุใหอ้ยู่ในเวลาที่ก าหนด 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่านใดที่ไดส้ง่ขอ้ซกัถาม แสดงความคิดเห็นหรือไดส้ง่ค าแนะน าล่วงหนา้มาที่บรษิัทฯ ก่อนวนั
ประชมุ บรษิัทฯ จะตอบขอ้ซกัถามหรือชีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ที่สอบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลงัการน าเสนอขอ้มลูใน
แต่ละวาระครบถว้นแลว้เช่นกนั 
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2. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ 

1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ  
โดยใหน้บัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง 

2) เนื่องจากการประชมุในครัง้นีเ้ป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จึงไม่มีการพิมพบ์ตัรลงคะแนนใหก้บัผูถื้อหุน้  

3) ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ภายในเวลาที่ก าหนด (1 นาที) โดยผูถื้อหุน้สามารถเลือกลงคะแนนเห็นดว้ย, ไม่เห็นดว้ย, หรืองดออกเสียง 
เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะสอบถามอีกครัง้หนึ่งว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ ใหก้ดตกลงเพื่อ
เป็นการยืนยนัการลงคะแนน  

โดยในการลงคะแนนเสียงส าหรบัทุกวาระ หากผูถื้อหุน้มิไดท้  าการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ระบบจะถือว่าผูถื้อหุน้ เห็นชอบหรือเห็นดว้ยตามจ านวนเสียงของท่านต่อมติที่น  าเสนอ 

4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถท าได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง  
หากวาระไดถ้กูปิดโหวตไปแลว้ ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได ้

ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยัง
โปรแกรม Chrome หรือเบราวเ์ซอรท์ี่ท่านใช ้เพื่อท าการลงคะแนนที่เมน ูE-Voting 

5) เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท้่านกลับมายังหนา้ต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อ
รบัชมภาพและเสียงของการประชมุต่อ 

6) ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนน
ลว่งหนา้ผ่านเอกสารมอบฉนัทะ 

7) กรณีผูถื้อหุน้ที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม หรือมอบฉันทะใหก้รรมการ 
หรือกรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อ
หุน้หรือผูม้อบฉนัทะ บรษิัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือผูม้อบฉนัทะ 

ในกรณีของผูถื้อหุน้ต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถแยก
ลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการ
ลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ 

8) ภายใตข้อ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 35 ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิ
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ออกเสียงในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

9) ส าหรบัการนบัผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไวใ้นการประชมุสามญัผูถื้อ
หุ้นครั้งนี ้แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ . 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ 

▪ วาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระที่ 2, 4, 5, 6, 7 และ 10 ซึ่งบริษัทฯ จะค านวณฐานเสียงโดยคิด
เฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยเท่านัน้ 
โดยไม่คิดรวมเสียงของผูถื้อหุน้ที่งดออกเสียง 

▪ วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่  
วาระที่ 8 และ 9 ซึ่งบริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุน้ที่ 
มาประชมุ 

▪ วาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระที่ 11 ซึ่งบรษิัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียง
โดยคิดจากคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คะแนนเสียงของจ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเขา้สู่ระบบ E-Meeting ของ 
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ดงันัน้ จ  านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

หลงัจากนัน้ผูด้  าเนินการประชุมเชิญนายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่
ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ และผูเ้ขา้ร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 

จากนัน้ ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิัทฯ ดงันี ้

วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

  เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งแรกของ 
บรษิัทฯ ภายหลงัจากที่บรษิัทฯ ไดแ้ปรสภาพบรษิัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และน าหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ เขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเพื่อใหก้ารประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 ครัง้นีเ้ป็นไปอย่างถูกต้อง  
บริษัทฯ จึงไดม้ีการปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างถูกตอ้ง
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ครบถว้นตามกฎเณฑแ์ละขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถามเพิ่มเติม
เก่ียวกบัวาระนี ้ซึ่งไม่มีถือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บริทาเนีย จ ากัด คร้ังที ่2/2564 

  ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่าบรษิัทฯ ไดจ้ดัการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ บรษิัท บรทิาเนีย จ ากดั 
ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม 2564 และไดจ้ดัท ารายงานการประชมุ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ บริษัท บริทาเนีย จ ากัด ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
2564 ตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 1 ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

   ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ บริษัท บริทาเนีย 
จ ากัด ครัง้ที่ 2/2564 ไดม้ีการบนัทึกอย่างถูกตอ้ง และครบถว้นตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซกัถามเพิ่มเติม
เก่ียวกบัวาระนี ้

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุสอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้
ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ บริษัท บริทาเนีย จ ากัด 
ครัง้ที่ 2/2564 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ บรษิัท บรทิาเนีย จ ากดั ครัง้ที่ 
2/2564 ตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 717,446,022 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 2 - 
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มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย - - 

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 984 ราย คิดเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 717,446,024 เสียง 

หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

นอกจากนีผู้ด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่าในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ในคราวต่อ ๆ ไป 
บริษัทฯ จะไม่มีการก าหนดวาระรบัรองรายงานการประชุมเนื่องจากไม่ใช่วาระที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งบรรจุอยู่ใน
การประชมุผูถื้อหุน้ โดยภายหลงัจากที่บริษัทฯ มีการประชมุผูถื้อหุน้เสรจ็สิน้แลว้ บรษิัทฯ จะจดัท ารายงานการประชุม
และเผยแพร่ลงในเว็บไซตข์องบริษัทฯ ภายใน 14 วัน ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้เสนอแนะหรือตอ้งการที่จะแกไ้ข
รายงานการประชุม สามารถติดต่อมายงับริษัทฯ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมลง
ในระบบเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ผ่านช่องทางซึ่งบรษิัทฯ จะแจง้ใหท้ราบต่อไปพรอ้มกนักบัการเผยแพรร่ายงานการประชมุ 

วาระที ่3 รับทราบผลการด าเ นินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจ า ปีของ
คณะกรรมการบริษัท 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่ง
ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พงึรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One-report) (ในรูปแบบ QR CODE)  
ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ ตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 2  

ประธานฯ ขอให้ นางศุภลักษณ์ จันทรพ์ิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้เสนอ
รายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุ ดงันี ้

• บริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทน้องใหม่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เริ่มเปิดตัว
โครงการแรกในปี 2560 เพียง 1 โครงการ จนกระทั่ งในปี 2564 บริษัทฯ มีโครงการทั้งสิ ้น  
21 โครงการ โดยอีกหนึ่งความภาคภมูิใจของบริษัทฯ คือ การที่บริษัทฯ เขา้สู่การเป็นบรษิัทในตลาด
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หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดส้  าเร็จ แม้บริษัทฯ จะเป็นน้องเล็กในกลุ่มอสังหาอสังหาริมทรัพย์
แนวราบ แต่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและพัฒนาโครงการใหม่ ๆ รวมถึงจัดแคมเปญต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูบา้นหรือผูอ้ยู่อาศยัเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

• แมว่้าจะมีสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน 2 ปีที่ผ่าน
มา บรษิัทฯ ก็ยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาถือว่าบรษิัทฯ เป็น all time high ใน
ทุกดา้น โดยบริษัทฯ เปิดโครงการทัง้หมด 9 โครงการ จ านวน 7,750 ลา้นบาท ท ายอดพรีเซลสถิติ
ใหม่สงูถึง 8,371 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นตวัเลขการเติบโตในอตัรารอ้ยละ 32 เมื่อเทียบกับปี 2563 อีก
ทัง้ยงัท ายอดโอนสงูถึง 3,808 ลา้นบาท ซึ่งเป็นตวัเลขการเติบโตในอตัรารอ้ยละ 63 เมื่อเทียบกับปี 
2563 และยังมีก าไรสุทธิสูงถึง 602 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นตัวเลขการเติบโตในอัตรารอ้ยละ 73 เมื่อ
เทียบกบัปี 2563 

• นบัแต่การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา 
และไดร้บัการตอบรบัจากนกัลงทนุเป็นอย่างดี และบรษิัทฯ ยงัคงมุ่นมั่นที่จะเป็นผูน้  าดา้นการพฒันา
ที่อยู่อาศยัแนวราบต่อไป 

• จากที่เห็นผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2561 จนถึง 2564 บริษัทฯ มีอตัราการเติบโตเฉลี่ย 
(CAGR) สูงถึงรอ้ยละ 95 และยังมียอดโอนเพิ่มสูงขึน้ในทุกปี พรอ้มทัง้มีสดัส่วนการเปิดโครงการ
ใหม่ที่ เกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อแบรนด์ Brighton (“ไบรตัน”), Britania (“บริทาเนีย”), 
Grand  Britania (“แกรนด ์บริทาเนีย”) และ Belgravia (“เบลกราเวีย”) ที่เป็นโครงการลคัซัวรี่ 
พรีเมี่ยม ทัง้นี ้เพื่อเป็นการขยายฐานลกูคา้ใหค้รอบคลมุและสามารถตอบโจทยล์กูคา้ไดทุ้กรูปแบบ 
(Life Style) และท าใหผ้ลการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปไดด้ี โดยบริษัทฯ มีอัตราการท าก าไร
ขัน้ตน้อยู่ที่รอ้ยละ 31.5 ลดลงเพียงเล็กนอ้ย และบรษิัทฯ สามารถรกัษาระดบัอตัราก าไรขัน้ตน้ใหอ้ยู่
ในค่าเฉลี่ยได ้ซึ่งอยู่ระหว่างรอ้ยละ 31-32 

• ส าหรบัก าไรสทุธิ หรือ Net Profit ของบริษัทฯ มีการเติบโตสงูขึน้เรื่อย ๆ โดยมีอตัราการเติบโตเฉลี่ย
สูงถึงรอ้ยละ103 และในปี 2564 มีก าไรสุทธิสูงถึง 602 ลา้นบาท เติบโตถึงรอ้ยละ 72 อีกทั้งยังมี
อตัราก าไรสทุธิที่เท่ากบัรอ้ยละ 15.8 สงูขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2563 

• ส าหรับอัตรา Interest bearing debt to equity หรือ IBD/E ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์อยู่ที่ 1.27 เท่า ซึ่งเป็นอตัราที่ลดลงเนื่องจากสว่นทนุของบรษิัทที่เพิ่มสงูขึน้จากการระดม
ทนุผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา 

• ณ สิน้ปี 2021 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโครงการทัง้หมด 21 โครงการ รวมเป็นมลูค่าโครงการเท่ากับ 23,878 
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ลา้นบาท แบ่งเป็น บริทาเนีย 12,878 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 54 จ านวน 10 โครงการ, แกรนด ์ 
บริทาเนีย 6,800 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 28 จ านวน 6 โครงการและ เบลกราเวีย 1,800 ลา้นบาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 8 จ านวน 1 โครงการ และไบรตัน 1,800 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 8 จ านวน 4 
โครงการ 

• ณ สิน้ปี 2021 บริษัทฯ มี Backlog คงเหลือทั้งหมด 19 โครงการ รวมเป็นมูลค่าโครงการเท่ากับ 
1,204 ลา้นบาท แบ่งเป็น ไบรตนั 146 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 12 จ านวน 44 ยูนิต, บริทาเนีย 441 
ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 37 จ านวน 83 ยูนิต, แกรนด ์บริทาเนีย 520 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 43 
จ านวน 46 ยนูิต และ เบลกราเวีย 98 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 8 จ านวน 4 ยนูิต 

• แผนการด าเนินการในปี 2565 บรษิัทฯ มีเปา้หมายดงัต่อไปนี ้
- บริษัทฯ ตัง้เป้าและเปิดโครงการใหม่จ านวน 12 โครงการ มลูค่าโครงการรวม 13,400 ลา้นบาท 

ตัง้เปา้ยอดขาย (Pre-sales) ที่ 11,000 ลา้นบาท และเปา้ยอดโอนอยู่ที่ 7,250 ลา้นบาท 
- บริษัทฯ ตั้งใจจัดท าแนวคิด/กลยุทธ์เติบโตต่อเนื่องไปด้วยกัน (Growth Together) ซึ่งเป็น 

กลยุทธเ์พื่อการพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพในทุกภาคส่วน ไม่ใช่เพียงแต่กับลูกคา้ แต่รวมถึง
บริษัทพันธมิตรและพนักงานของบริษัทฯ ด้วย เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมที่ส  าคัญต่อการ
ก้าวหน้าขององค์กร ได้ส่งเสริมพลังและส่งต่อความรูพ้รอ้มทักษะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
ปรับตัวของผู้ประกอบการในโลกยุค Next Normal ที่น  าไปสู่การร่วมคิด และความร่วมมือ 
ในการยกระดบัขีดความสามารถใหธุ้รกิจเดินหนา้ไดอ้ย่างมั่นคง และเติบโตไปดว้ยกนั โดยแบ่ง
แผนกลยทุธเ์ป็นดงันี ้
กลยทุธท์ี่ 1 แผนการเปิดโครงการ  
ซึ่งจะครอบคลุมพืน้ที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางที่มี
ศกัยภาพเติบโตสงู  
ในไตรมาสที่ 1 บริษัทฯ มีการวางแผนเปิดโครงการบริทาเนีย ราชพฤกษ์ – นครอินทร ์มูลค่า
โครงการ 700 ลา้นบาท, ไตรมาสที่ 2 มีการวางแผนเปิดโครงการบริทาเนีย อมตะ-พานทอง 
มลูค่าโครงการ 2,000 ลา้นบาท, ไตรมาสที่ 3 อีก มี 4 โครงการ คือ โครงการแกรนดบ์ริทาเนีย 
คูคต, โครงการบริทาเนีย วงแหวน-ป่ินเกล้า, โครงการบริทาเนีย โฮม บางนา กม.17 และ
โครงการบริทาเนีย ทาวน ์บางนา กม.17 มลูค่าโครงการรวม 4,350 ลา้น  และไตรมาสที่ 4 อีก
จ านวน 6 โครงการ ซึ่งเป็นการขยายไปยงัจงัหวดัที่มีศกัยภาพอีกหลายจงัหวดั ไดแ้ก่ โครงการบ
รทิาเนีย ระยอง, โครงการแกรนดบ์รทิาเนีย บางนา กม.35, โครงการบรทิาเนีย อดุร-ดษุฎ,ี บรทิา
เนีย ขอนแก่น, บรทิาเนีย โฮม อยธุยา และ บรทิาเนีย ทาวน ์อยธุยา มลูค่าโครงการ 4,350 ลา้น
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บาท มลูค่าโครงการรวม 6,350 ลา้นบาท  

โดยในปี 2565 บรษิัทฯ จะแบ่งเป็น แบรนด ์แกรนด ์บรทิาเนีย 2 โครงการ และแบรนด ์บรทิาเนยี 
จ านวน 10 โครงการ 

โดยพืน้ที่ใหม่ที่บริษัทฯ มีกลยุทธ์เข้าลงทุน เป็นพืน้ที่ที่ยังไม่เคยตั้งโครงการ ประกอบดว้ย 4 
จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา, จงัหวดัระยอง, จงัหวดัอุดรธานี และจงัหวดัขอนแก่น 
ซึ่งเป็นท าเลที่มีศกัยภาพสงู มีการเขา้ลงทนุต่อเนื่อง และมีความสามารถในการดึงดดูการลงทุน
ที่แตกต่างกนัไป  

โดยสรุป ณ สิน้ปี 2565 บริษัทฯ จะมีโครงการทั้งสิน้รวม 33 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 
37,287 ลา้นบาท โดยรอ้ยละ 60 อยู่ภายใตแ้บรนด ์บริทาเนีย, อีกรอ้ยละ 27 อยู่ภายใตแ้บรนด ์
แกรนด์ บริทาเนีย, อีกรอ้ยละ 8 อยู่ภายใต้แบรนด์ไบรตัน และรอ้ยละ 5 อยู่ภายใต้แบรนด์
เบลกราเวีย 

กลยทุธท์ี่ 2 Britania Alliance Model หรือการสรา้งพนัธมิตร  
ซึ่งเกิดขึน้ในรูปแบบกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) ซึ่งท าใหบ้ริษัทฯ ไดเ้ปรียบดา้นเทคโนโลยี
หรือเงินทุน และการหาพันธมิตรมาร่วมลงทุนด้านธุรกิจด้านต่าง ๆ (Collaboration) ใน 
Business trends ต่าง ๆ เช่น การท าเทคโนโลยีมาใชใ้นดา้นการประหยดัพลงังาน การส่งเสริม
สขุภาพ การกินดีอยู่ดี  

กลยทุธท์ี่ 3 Britania Stakeholder Engagement  
กลยทุธส์ดุทา้ยที่จะท าใหก้ารเติบโตของบรษิัทฯ เป็นไปไดอ้ย่างยั่งยืน คือ การสรา้งความรว่มมือ
ร่วมใจใน Stakeholder ทัง้หมด ซึ่งหมายถึงในส่วนที่เป็น Supply Chain ที่อยู่ใน Eco-system 
ของบริษัทฯ ทัง้หมด การเชื่อมต่อขอ้มูลผ่านช่องทางเทคโนโลยีต่าง ๆ และการหา Strategic 
partner ที่จะช่วยในการวางแผนพฒันาโครงการ การส่งมอบวัสดุสินคา้ รวมถึงการแกปั้ญหา
ต่าง ๆ ร่วมกันตัง้แต่ตน้ทาง เช่นเดียวกันกับภายในองคก์ร บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญั
ของพนักงานในองคก์ร เพื่อใหส้ามารถเติบโตไปดว้ยกันกับบริษัทฯ ดังนั้น การมีส่วนร่วมของ
พนักงานถือเป็นกลยุทธ์หลกัของบริษัทฯ ที่จะท าใหพ้นักงานทุกคนสามารถใชโ้อกาสจากการ
เติบโตของบรษิัทฯ สามารถเรียนรู ้และมีโอกาสในการพฒันาศกัยภาพ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถาม
เพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้
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เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปี
บัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

  ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  ขอ้ 39 ซึ่งก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบแสดง
ฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อ
หุน้พิจารณาอนมุตัิ บรษิัทฯ จึงไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษิัทฯ ส  าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2564 และงบแสดงฐานะทางการเงิน
ของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แบบ 56-1 One-Report) (ในรูปแบบ QR 
CODE) ที่ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส  าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว ไดผ้่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของบริษัทฯ และไดผ้่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บั
ความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

ประธานฯ ขอให้ นางสาวพนิตาภรณ์ วงศ์ประกอบ ผู้อ  านวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี  
ชีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบถึงรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ 

ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายการเงินและบญัชี ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุดงันี ้  

รายการตามงบการเงินรวม 
ณ 31 ธันวาคม 

2564 

ณ 31 ธันวาคม 

2563 

ณ 31 ธันวาคม 

2562 

สินทรพัยร์วม 9,116,173,451 7,034,947,191 5,252,041,871 

หนีส้ินรวม 5,729,719,008 6,106,948,564 4,773,865,075 

สว่นของผูถื้อหุน้ 3,386,454,443 927,998,627 478,176,796 

รายไดร้วม 3,815,811,459 2,342,093,101 1,561,012,278 
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รายการตามงบการเงินรวม 
ณ 31 ธันวาคม 

2564 

ณ 31 ธันวาคม 

2563 

ณ 31 ธันวาคม 

2562 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได ้ 753,574,997 436,405,523 259,174,203 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 602,485,230 348,722,036 207,144,940 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิต่อหุน้ 0.99 0.71 16.50 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถาม
เพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุสอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้
ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบรษิัท 
ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบริษัท 
ส  าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ  
ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 717,446,022 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 2 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 984 ราย คิดเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 717,446,024 เสียง 

หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

  ประธานฯ ขอให ้นางสาวพนิตาภรณ ์วงศป์ระกอบ ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายการเงินและบญัชี ชีแ้จง
ใหท้ี่ประชมุทราบถึงรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ 

  ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายการเงินและบญัชี ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากพระราชบญัญัติ
บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  ขอ้ 45 ก าหนดให้
บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปี  หักดว้ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่
บริษัทจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดใหต้อ้งมีทุนส ารองมากกว่านัน้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงตอ้งด าเนินการจัดสรร
ก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 5,957,000 บาท ส าหรบัผลประกอบการปี 2564 โดยเมื่อบริษัทฯ จดัสรร
ก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายดังกล่าวแลว้ บริษัทฯ จะมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 42,857,000 บาท ซึ่งครบ
รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ตามที่กฎหมายก าหนด 

  ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ 
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรก าไรเ ป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 5,957,000 บาท ส าหรับ 
ผลประกอบการปี 2564 โดยเมื่อบริษัทฯ จดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายดงักล่าวแลว้ บริษัทฯ จะมีทุนส ารอง
ตามกฎหมายจ านวน 42,857,000 บาท ซึ่งครบรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ตามที่กฎหมายก าหนด 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถาม
เพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมสอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้
ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2564 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
ตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 717,446,022 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 2 0.0000 
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มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 984 ราย คิดเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 717,446,024 เสียง 

หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ขอให้ นางสาวพนิตาภรณ์ วงศ์ประกอบ ผู้อ  านวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี  
ชีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบถึงรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ 

  ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าเนื่องดว้ยในปี 2564 
บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
9 พฤศจิกายน 2564 ส  าหรบัผลการด าเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 จากก าไรสะสมเป็นเงินสด ในอตัราหุน้ละ 
1.23 บาท หรือคิดเป็นจ านวนไม่เกิน 738,000,000 บาท โดยหากพิจารณาเฉพาะผลการด าเนินงานของบริษัทใน 
ปี 2564 จะคิดเป็นรอ้ยละ 58 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและหลงัหัก
ส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ก าหนดไวใ้นแต่ละปี ซึ่งไม่นอ้ยกว่าที่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ ที่ก าหนดไวว่้า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิตาม 
งบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและหลงัหักส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ 
ก าหนดไวใ้นแต่ละปี ทั้งนี ้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวนั้นเป็นการจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมก่อนเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให  ้
ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิไม่จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 สิน้สดุ  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถาม
เพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุสอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้
ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอทุก
ประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 716,375,679 99.9525 

ไม่เห็นดว้ย 340,345 0.0475 

งดออกเสียง 730,000 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 984 ราย คิดเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 717,446,024 เสียง 

หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  
และแต่งต้ังกรรมการใหม่ 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่าวาระนีเ้ป็นวาระพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบั

เขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตัง้กรรมการใหม่ โดยขอให ้ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบถึงรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่ องจาก

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และขอ้บังคับของบริษัทฯ  

ขอ้ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถา้จ านวน

กรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สดุกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจาก

ต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลือกตัง้เขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได ้ 



  
   

 

                      บรษิัท บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน)   
496 หมู่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ   

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 

โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีกรรมการของบริษัทฯ ที่จะตอ้งออกจากต าแหน่ง

ตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

1) นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณก์ลุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2) นายดลชยั บณุยะรตัเวช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3) นางศภุลกัษณ ์จนัทรพ์ิทกัษ์ กรรมการ 

โดยนางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณก์ลุ ไม่ประสงคจ์ะกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรหิารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อีกวาระ 

ทัง้นี ้เพื่อความโปร่งใสกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ไดอ้อกจากการประชุมเป็น

การชั่วคราวในระหว่างที่มีการเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาวาระนี ้ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดล้งคะแนนเสียงอย่าง  

เป็นอิสระ โดยบรษิัทฯ ไดด้ าเนินการใหก้รรมการที่เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสอ์อกจากระบบการประชมุไปรอ

ใน waiting room และจะเชิญกลบัเขา้ระบบการประชมุเมื่อด าเนินการประชมุในวาระนีเ้สรจ็สิน้ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ  

ไดม้ีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหนา้ส าหรบัการ

ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเผยแพร่ผ่าน

เว็บไซตข์องบรษิัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ในการสรรหาบุคคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลั่นกรองแลว้ว่ากรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่าน เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ 

และมีประสบการณอ์นัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้ใหก้รรมการทัง้ 2 ท่าน กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านซึ่งจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระแทน  

นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณก์ลุ ไดแ้ก่ นายทฬัห ์สิรโิภคี 

ทั้งนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหา

กรรมการบรษิัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม คณุสมบตัิ คณุวุฒิ ประสบการณ ์ทกัษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
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รวมถึงองคป์ระกอบของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบตัิงานในฐานะ

กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแลว้ เห็นว่ากรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ทัง้ 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายดลชยั บณุยะรตัเวช และนางศภุลกัษณ ์จนัทรพ์ิทกัษ ์มีคณุสมบตัิครบถว้นและเหมาะสมกับการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี  และมี

ประสิทธิภาพ  

และในการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการใหม่ซึ่งจะด ารงต าแหน่งกรรมการ 

อิสระแทน นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณก์ลุ ไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาจาก

ความเหมาะสม คณุสมบตัิ คณุวฒุิ ประสบการณ ์ทกัษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองคป์ระกอบของจ านวน

กรรมการทัง้หมดของบริษัทฯ เห็นว่า นายทฬัห ์สิริโภคี มีคณุสมบตัิครบถว้นและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ

บรษิัทฯ  

 นอกจากนั้นแล้วได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบของนายดลชยั บุณยะรตัเวช และนายทฬัห ์สิริโภคี โดยไดพ้ิจารณาตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุนที่เก่ียวขอ้ง และตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเห็นว่า นายดลชัย บุณยะรัตเวช และนายทัฬห์  

สิริโภคี มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตามประกาศและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ยงัมีประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นอนัเป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดง

ความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ ไดอ้ย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่

ประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีมติเลือกตัง้กรรมการที่ตอ้งออก

จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ไดแ้ก่ 

1) นายดลชยั บณุยะรตัเวช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2) นางศภุลกัษณ ์จนัทรพ์ิทกัษ์ กรรมการ 

และแต่งตัง้กรรมการใหม่ซึ่งจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระแทน นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณก์ลุ ไดแ้ก่ 

นายทฬัห ์สิรโิภคี 

โดยรายละเอียดเก่ียวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณท์ างาน สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ  

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทปรากฏตามขอ้มลูของบุคคล
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ซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ สิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 ที่ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้

พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

ภายหลงัจากที่ที่ประชมุมีมติเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการของบรษิัทจะประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 7 ท่าน 

 ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อ
ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง พิจารณากลั่นกรองอย่าง
รอบคอบและระมดัระวงัแลว้เห็นชอบใหเ้สนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีมติเลือกตัง้กรรมการที่ตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเห็นชอบใหแ้ต่งตัง้กรรมการใหม่
ซึ่งจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระแทน นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณ์กุล ตามรายละเอียดข้างตน้ ทั้งนี ้การเสนอ
แต่งตัง้กรรมการดงักลา่วนัน้ ไดผ้่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และไดร้บัความ
เห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการแลว้ 

โดยภายหลังจากที่ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระใหก้ลับเข้าด ารง

ต าแหน่ง คณะกรรมการของบรษิัทจะประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 7 ท่าน ดงันี ้

1) นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั ประธานกรรมการ 

2) ดร. วิจารย ์สิมาฉายา  กรรมการอิสระ 

3) นายทฬัห ์สิรโิภคี  กรรมการอิสระ 

4) นายดลชยั บณุยะรตัเวช กรรมการอิสระ 

5) นายนิวตัิ ลมนุพนัธ ์  กรรมการ 

6) นางศภุลกัษณ ์จนัทรพ์ิทกัษ์ กรรมการ 

7) นายสมสกลุ แสงสวุรรณ กรรมการ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถาม
เพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้
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เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมสอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้
ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
และแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน 
ได้แก่ (1) นายดลชัย บุณยะรัตเวช กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และ (2) นางศุภลักษณ์  
จนัทรพ์ิทกัษ ์กรรมการ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตัง้กรรมการใหม่ซึ่งจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระแทน นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณก์ลุ ไดแ้ก่ นายทฬัห ์สิรโิภคี ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

7.1 นายดลชยั บณุยะรตัเวช 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 717,441,982 99.9995 

ไม่เห็นดว้ย 3,908 0.0005 

งดออกเสียง 134 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 984 ราย คิดเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 717,446,024 เสียง 

7.2 นางศภุลกัษณ ์จนัทรพ์ิทกัษ์ 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 717,442,116 99.9995 

ไม่เห็นดว้ย 3,908 0.0005 

งดออกเสียง 0 - 
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มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 984 ราย คิดเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 717,446,024 เสียง 

7.3 นายทฬัห ์สิรโิภคี 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 717,441,982 99.9995 

ไม่เห็นดว้ย 3,908 0.0005 

งดออกเสียง 134 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 984 ราย คิดเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 717,446,024 เสียง 

หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยด าเนินการลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ประธานฯ ขอให ้ดร.วิจารย ์สิมาฉายา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ชีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบถึงรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ก าหนดให้การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ และขอ้บงัคับของบริษัทฯ ขอ้ 22 ซึ่งก าหนดใหก้รรมการมี
สิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะ
อื่นตามขอ้บงัคบัหรือตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางหลกัเกณฑ ์และ
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ก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมจะมีไดม้ีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้การก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการจึงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการโดยผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดย้ึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ 
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และไดเ้ปรียบเทียบกับบรษิัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่
มีมลูค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกลเ้คียงกับบริษัทฯ  โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
หน่วย : บาท 

 

คณะกรรมการ 
ต าแหน่งประธานกรรมการ ต าแหน่งกรรมการ 

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 

คณะกรรมการบรษิัท 20,000 20,000 15,000 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 10,000 10,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 15,000 15,000 10,000 10,000 

คณะกรรมการความเสี่ยง 15,000 15,000 10,000 10,000 

กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร - - - - 

 

2. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 

หน่วย : บาท                                                                                                                                                                                                                    

คณะกรรมการ ปี 2565 ปี 2564 

ประธานกรรมการ 20,000 - 

กรรมการ 15,000 - 

ทัง้นี ้การก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการดงักล่าว ไดผ้่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน และไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 
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 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถาม
เพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมสอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้
ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ตามที่ประธานฯ 
เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม 

เห็นดว้ย 717,445,888 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 136 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 984 ราย คิดเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 717,446,024 เสียง 

หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการก าหนดกรอบวงเงินส าหรับจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี (เงินโบนัส) 
ให้แก่กรรมการบริษัท 

ประธานฯ ขอให ้ดร.วิจารย ์สิมาฉายา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ชีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบถึงรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่ องจาก
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ก าหนดให้การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ และขอ้บงัคับของบริษัทฯ ขอ้ 22 ซึ่งก าหนดใหก้รรมการมี
สิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะ
อื่นตามขอ้บงัคบัหรือตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางหลกัเกณฑ ์และ
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ก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมจะมีไดม้ีการเปลี่ ยนแปลงก็ได ้การก าหนดกรอบวงเงิน
ส าหรบัจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี (เงินโบนสั) ใหแ้ก่กรรมการบริษัทจึงตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
ซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดย้ึดถือแนวปฏิบตัิ คือ 
พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และไดเ้ปรียบเทียบกบับรษิัทจดทะเบยีน
อื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ  
โดยก าหนดกรอบค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี (เงินโบนัส) ใหแ้ก่กรรมการบริษัทในอัตราระหว่างร้อยละ 0.2 - 0.6  
ของจ านวนเงินปันผลที่บรษิัทฯ ประกาศจ่ายในแต่ละปีและใหน้ ากรอบวงเงินดงักลา่วมาใชส้  าหรบัการจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษใหแ้ก่กรรมการบรษิัทประจ าปีในแต่ละปีนบัตัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไป 

ทั้งนี ้การก าหนดกรอบวงเงินส าหรับจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี (เงินโบนัส) ใหแ้ก่กรรมการ
บรษิัทดงักลา่ว ไดผ้่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และไดร้บัความเห็นชอบจาก
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถาม
เพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุสอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้
ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดกรอบวงเงินส าหรบัจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี (เงิน
โบนสั) ใหแ้ก่กรรมการบรษิัท 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติก าหนดกรอบวงเงินส าหรับจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี  
(เงินโบนสั) ใหแ้ก่กรรมการบรษิัทตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม 

เห็นดว้ย 717,389,579 99.9921 

ไม่เห็นดว้ย 56,445 0.0079 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 984 ราย คิดเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 717,446,024 เสียง 
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หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท  
ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ขอให ้นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณก์ุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงใหท้ี่ประชุม

ทราบถึงรายละเอียดของวาระนี ้

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ

ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2565 ของบริษัทนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือก

ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี ้ใหเ้ป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

ประจ าปี 2565 

1) นายเติมพงษ ์โอปนพนัธุ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ 

2) นางสาวกลุรพี ปิยะวรรณสทุธิ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 6137 และ/หรือ  

3) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขนัธ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 6287 

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดใ้ห้ บริษัท  ส  านักงาน อีวาย จ ากัด 

จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ 

แทนผูส้อบบญัชีดงักลา่วได ้และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ส  าหรบับรษิัทฯ เป็นจ านวน 1,760,000 บาท ซึ่งมี

ขอ้มลูการเปรียบเทียบจ านวนเงินค่าสอบบญัชีปีที่ผ่านมาดงันี ้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ปี 2565  

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2564 ปี 2563 

ค่าสอบบญัชี 1,760,000 บาท 1,760,000 บาท 1,890,000 บาท 

ค่าบรกิารอื่น ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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โดยที่ผูส้อบบญัชีทัง้ 3 ราย ไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  ไม่มีความสมัพนัธก์บับริษัทฯ  ไม่มีสว่นได้

เสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว และไม่ไดใ้หบ้ริการเป็นที่

ปรกึษาแก่บรษิัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ  

ทัง้นี ้บริษัทย่อยทัง้หมดของบริษัทฯ ใชผู้ส้อบบญัชีของ บริษัท ส  านกังานอีวาย จ ากัด เช่นเดียวกัน 

โดยคณะกรรมการจะดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดเวลา 

นอกจากนัน้แลว้ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูส้อบบญัชีดงักลา่วพบว่าไม่มีรายใดปฏิบตัิหนา้ที่เกิน 7 ปี 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ. 44/2556 รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2565 ดงักลา่ว ไดผ้่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถาม
เพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุสอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้
ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ของบรษิัท ประจ าปี 2565 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ นางสาวกุลรพี ปิยะวรรณสทุธิ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
6137 และ/หรือ นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขนัธ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 6287 แห่ง
บริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2565 และในกรณีที่ผูส้อบบญัชี
ดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้ห้ บริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากัด จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
อื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทนผู้สอบบัญชี
ดงักลา่วได ้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอทกุ
ประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 717,495,890 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 2 0.0000 



  
   

 

                      บรษิัท บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน)   
496 หมู่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ   

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 985 ราย คิดเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 717,495,892 เสียง 

หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงนิไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

ประธานฯ ขอให ้นางสาวพนิตาภรณ ์วงศป์ระกอบ ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายการเงินและบญัชี ชีแ้จง

ใหท้ี่ประชมุทราบถึงรายละเอียดของวาระนี ้

ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการออกและเสนอขายหุน้กู้ของ

บริษัทฯ คณะกรรมการไดเ้สนอใหม้ีการออกหุน้กูทุ้กประเภท/ทุกชนิด ภายใตว้งเงินไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท เพื่อน าเงิน

ที่ไดร้บัจากการออกและเสนอขายหุน้กูไ้ปส าหรบัใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และ/หรือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

และ/หรือช าระคืนหนี ้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร รายละเอียดตาม  

สิ่งที่สง่มาดว้ย 4 ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

  ทัง้นี ้โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการ หรือบคุคลที่กรรมการมอบหมายมีอ านาจ ดงันี  ้

1) ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี ้ย อายุ  

การไถ่ถอน การแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอ

ขาย เช่น การเสนอขายหุน้กูใ้นรูปแบบต่าง ๆ กนัหรือเป็นคราว ๆ โดยเม่ือหุน้กูจ้  านวนใดจ านวน

หนึ่งครบก าหนด ก็สามารถออกเสนอขายใหม่ได ้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียงราคา วิธีการ และ

ระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร 

2) แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน และ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรือสถาบนัการจดัอันดับ

ความน่าเชื่อถือของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรือหลกัทรพัย ์และ/หรือบคุคลอื่นใดในกรณีที่จะตอ้ง

มีการแต่งตัง้ตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร 
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3) ติดต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ขสญัญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อใหข้อ้มูลยื่น

เอกสารหลกัฐานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ

หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูด้ังกล่าวตลอดจนด าเนินการใด ๆ ที่

เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุม

พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กูว้งเงินรวมไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท โดยการออกและเสนอขายหุน้ดังกล่าว 

บริษัทฯ เสนอใหพ้ิจารณาออกหุน้กูท้กุประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุน้กูป้ระเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดทยอย

คืนเงินตน้หรือคืนเงินตน้ครัง้เดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน หรือใหม้ีการไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายหุรือไม่ก็ได ้หรือเป็น

หุน้กูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท มีหลกัประกันหรือไม่มีหลกัประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้  

ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ ๆ เพื่อน าเงินที่มาใชใ้นการด าเนิน

ธุรกิจ รวมถึงขยายกิจการ และเสนอใหม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ หรือบคุคลที่กรรมการมอบหมายมีอ านาจมีอ านาจ

ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัหุน้ตามที่เสนอ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถาม
เพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมสอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้
ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 
3,000 ลา้นบาท 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 
ลา้นบาท ตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 717,494,890 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 1,002 0.0001 

งดออกเสียง 0 0.0000 
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มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 985 ราย คิดเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 717,495,892 เสียง 

หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่12 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ส าหรบัวาระนี ้ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่น
ที่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ที่กฎหมายก าหนด และขอใหผู้ด้  าเนินการประชมุชีแ้จงหลกัเกณฑใ์นการเสนอเรื่องพิจารณาในวาระอื่น ๆ 

ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงว่านอกจากวาระการประชมุที่คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 แลว้กรณีผูถื้อหุน้จะเสนอเรื่องใหท้ี่ประชมุพิจารณาในเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนด
ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมก็จะตอ้งเขา้เงื่อนไขตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 โดยผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมก็ได ้อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใส และเป็นการใหส้ิทธิ
แก่ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นหนังสือนัดประชุมใหท้ี่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิหรือลงมติ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นซกัถามในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ นี ้
โดย ผูถื้อหุน้ มีค าถามดงันี ้

1. ผู้ถือหุ้น (คุณธีรายุ ศิริวรวงศ)์ สอบถามว่า ในการด าเนินงานที่ผ่านมาของปี 2565 เป็นอย่างไร 
และมีแผนอะไรลา่ชา้ไปจากที่ก าหนดไวห้รือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ตอบว่า การด าเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นไปตามแผนทกุประการ 

2. ผู้ถือหุ้น (คุณสุพีรณัฐ กวีวัฒน์) สอบถามว่า สภาพตลาดอสงัหาริมทรพัยใ์นช่วงตน้ปีที่ผ่านมา 
บรษิัทฯ มีมมุมองอย่างไร และมีปัญหาใดที่บรษิัทฯ กงัวลหรือไม่ 
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า บริษัทฯ มองว่า ภายใตผ้ลผลกระทบเชิงโรคระบาดในปัจจบุนั 
รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่ค่อย ๆ ฟ้ืนตวั เหตดุงักลา่วยงัอยู่ภายใตก้ารวางแผนของบรษิัทฯ และบรษิทัฯ 
ยงัมีโอกาสที่ดีในการด าเนินธุรกิจอสงัหารมิทรพัยแ์นวราบ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมสอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมแลว้ใน
วาระนี ้ ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่ งยืน  
การด าเนินงานดว้ยความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มและสงัคม ภายใตก้ารควบคมุกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ไดแ้สดงแนว
ร่วมในการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นกับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) ไปแลว้ในวันที่ 11 เมษายน 
2565 และมีแผนจะไดร้บัผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดบัดีเลิศ และไดร้บัการคดัเลือกเป็นหุน้ยั่งยืน
ต่อไป 

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผูถื้อหุน้ที่สละเวลามาเขา้รว่มประชมุ พรอ้มทัง้เสนอแนะ
ความเห็น และขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อบรษิัทฯ และกลา่วปิดการประชมุเวลา 16.00 น. 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

  

 (นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั) 

 ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 


