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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) 

วันที่ประชุม : วันพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เปดประชุมเวลา 9:00 น. 

สถานท่ีประชุม : ณ หองบอลรูม สนามกอลฟ บางปู กอลฟ แอนด สปอรต เลขที่ 191 หมูที่ 3  

ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษาใหม อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

10280 

ประธานที่ประชุม  : พล.ต.อ. อดิศร งามจิตสุขศรี ประธานกรรมการบริษัท  

เลขานุการที่ประชุม : นางอัญญา   ถาวรนันท 

ผมูีสิทธิเขารวมประชุม : จำนวนผูถือหุน ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 (Record Date) จำนวนผูถือหุนรวม

ทั้งสิ้น 8,224 ราย รวมจำนวนหุนทั้งสิ้น 2,015,123,566 หุน  

วาระท่ี 1 : จำนวนผถูือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทั้งส้ิน 50 ราย นับรวมจำนวน

หุนทั้งสิ้น 699,647,673 หุน คิดเปนรอยละ 34.7198 ของหุนทั้งหมด ครบเปน

องคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

วาระท่ี 2  เนื่องจากเปนระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 3  จำนวนผถูือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทั้งส้ิน 52 ราย นับรวมจำนวน

หุนทั้งสิ้น 927,447,673 หุน คิดเปนรอยละ 46.0243 ของหุนทั้งหมด ครบเปน

องคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

วาระท่ี 4-5  จำนวนผถูือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทั้งส้ิน 54 ราย นับรวมจำนวน

หุนทั้งสิ้น 928,558,673 หุน คิดเปนรอยละ 46.0794 ของหุนทั้งหมด ครบเปน

องคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

วาระท่ี 6-12  จำนวนผถูือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทั้งส้ิน 55 ราย นับรวมจำนวน

หุนทั้งสิ้น 932,722,073 หุน คิดเปนรอยละ 46.2860 ของหุนทั้งหมด ครบเปน

องคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

   

กอนเริ่มการประชุม 

  นางอรณา ไชยนิคม และ นางสาววีรพรรณ มหานุกุลวงศชัย ทำหนาที่เปนผูดำเนินการประชุมกลาว

ตอนรับผูถือหุนทุกทาน เพื่อเขาสูการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) 

(“บริษัท”)  

เร่ิมการประชุม 

นางสาววีรพรรณ มหานุกุลวงศชัย ไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนเขารวมประชมุดวยตนเองทั้งสิ้น 

11 ราย นับจำนวนหุนไดทั้งสิ้น 7,355,910 หุน และมีผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุน

ไดทั้งสิ้น 690,809,162  หุน ดังนั้น รวมผูถือหุนทีเ่ขาประชุมดวยตนเอง และมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 46 ราย นับจำนวนหุน

ไดทั้งสิ้น 698,165,072 หุน คิดเปนรอยละ 34.6463 ของจำนวนหุนทีจ่ำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุม

ตามขอบังคับของบริษัท (ขอที ่37)  
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  นางอรณา ไชยนิคม ไดแนะนำผูบริหารของบริษัท บริษัทที่ปรึกษา ผูสอบบัญชี รวมถึงผูตรวจสอบการนับ

คะแนนเสียงที่เปนอิสระ ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการที่เขารวมประชุม มีดังนี้  

1. พล.ต.อ. อดิศร     งามจิตสุขศร ี ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

2. นาย เหอ จือ หวง ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการ 

3. ดร. วรดศิ     ธนภัทร ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 

4. นาย วัชระ     อัชฌากรลักษณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นาย พิสุทธ์ิ     รักวงษ กรรมการอิสระ 

6. นาย บุญโชค     ขนาบแกว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

7. นาย นพดล     กาญจนทวีวัฒน กรรมการ 

8. นาง อัญญา     ถาวรนันท กรรมการ / เลขานุการบริษัท  

 

รายชื่อคณะกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ 
 

1.  นาย วิชัย            วนวิทย รองประธานกรรมการบริษัท  

   2.  นาย เยา ลาง จาง กรรมการ 

รายชื่อผบูริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
 

1. นาย พิชัย            ชัยณรงคโลกา ประธานเจาหนาที่ฝายการเงินและการบัญชี 

รายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินท่ีเขารวมประชุม 
 

1. นายวรนันท      ถาวรนันท กรรมการผจูัดการ ฝายวาณิชธนกิจ 

2. นายชานนทร     ปยสุนทร ผูอำนวยการอาวุโส 

3. นายพันธุธัช

       

อุนจินดามณ ี เจาหนาที่วิเคราะห 

รายชื่อท่ีปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม 

1. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ทนายความอาวุโส 

2. นางสาวณัฎฐา     หงสชัชวาล  ทนายความ 

รายชื่อผสูอบบัญชีที่เขารวมประชุม 
 

1. นางสาวชื่นตา       ชมเมิน                             ผูสอบบัญชี 

นางอรณา ไชยนิคม แจงชื่อผูทำหนาที่เปนคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เปนอิสระ คือ 

นางสาว ณัฎฐา หงสชัชวาล ทนายความ ซึ่งเปนผูแทน จาก บริษัท กุดั่น แอนด พารทเนอรส จำกัด  และอาสาสมัครผูถือหนุ

จำนวน 2 ทาน ที่ยินดีอาสาสมัครเปนผตูรวจสอบการนับคะแนนเสียง คือ นายจักรกรศิน ปฐมพรวิวัฒน และ นายพีท อุไรพงษ  

และเรียนเชิญ พล.ต.อ. อดิศร งามจิตสุขศรี ประธานกรรมการบริษัท กลาวเปดประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 
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พล.ต.อ. อดิศร งามจิตสุขศรี ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่ ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กลาวเปด

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 พรอมกับกลาวตอนรับผูถือหุนที่เขารวมประชุม ทั้งนี้ เพื่อใหการประชุมเปนไปตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กอนเริ่มการประชุม ประธานฯ ไดมอบหมายให นางอรณา ไชยนิคม รวมกับ นางสาววีรพรรณ 

มหานุกุลวงศชัย  (“ผูดําเนินการประชุม”) ทำหนาที่เปนผูดำเนินการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565  โดยผูดำเนินการ

ประชุมไดช้ีแจงระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 39. ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง 

2. ในการลงมติที่ประชมุ ใหกระทำโดยเปดเผย ซึ่งผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” หรือ 

“งดออกเสียง” ในแตละวาระ โดยวิธีการนับคะแนน จะนับเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” 

หรือ “งดออกเสียง” เทานั้น โดยผูถือหุนทานใดที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนนที่ทาน

ไดรับแจกจากเจาหนาที่กอนเขารวมประชุม และยกมือข้ึน เพื่อเจาหนาที่จะจัดเก็บใบลงคะแนนของทาน บริษัท

จะนำคะแนนเสียงที่ ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ดังกลาวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผูเขารวม

ประชุม  สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในแตละวาระการประชุม 

หากไมมีผูใดแสดงความเห็นคัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นเปนอยางอื่น ใหถือวามติที่ประชุมเห็นชอบหรือ

อนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

3. ในกรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการ การลงคะแนนใหเปนไปตามที่ผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะ 

4. เพ่ือเปนการปองกันการแพรระบาดของ เช้ือไวรัส COVID-19 ทางบริษัทฯ ของดการสอบถามหรือใหความเห็น

ผานไมโครโฟน โดยขอใหผูถือหุนที่ประสงคจะสอบถามกรุณาเขียนคําถามผานกระดาษที่แจกให และขอใหระบุ

ชื่อ-นามสกุล และระบุดวยวาเปนผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะ เพื่อใหการบันทึกรายงานการประชุมเปนไป

อยางถูกตองครบถวน และขอใหยกมือข้ึนเพื่อเจาหนาที่จะจัดเก็บคำถามของทาน และขอใหสงคําถามลวงหนา

เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการรวบรวม ซึ่งทางบริษัทฯ จะตอบคําถามตามขั้นตอนดังน้ี  

ขอ 1  กอนการลงมติในแตละวาระ บริษัทฯ จะอานคําถามที่ไดรับมาและตอบคําถามในประเด็นที่เกี่ยวของ

กับ วาระนั้นๆ  

ขอ 2  ในกรณีที่เปนคําถามท่ีนอกเหนือจากวาระที่กําลังพิจารณาอยู บริษัทฯ จะตอบคําถามดังกลาวในวาระ

อื่นๆ ในชวงทายของการประชุม  

ขอ 3  หากยังคงมีคําถามเพิ่มเติม หรือมีคําถามเปนจำนวนมาก และไมสามารถตอบไดทัน บริษัทฯ จะตอบ

คําถาม ดังกลาวผานเว็บไซดของบริษัทฯภายหลังการประชุม 

 และบริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนของผูถือหุนทุกทานคืนเมื่อเสรจ็สิ้นการประชุม เพื่อใชเปนหลักฐานตอไป 

เมื่อผูดําเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว ประธานฯ ไดเสนอใหที่

ประชุมผถูือหนุพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 

2564 

พล.ต.อ. อดิศร  งามจิตสุขศร ีประธานที่ประชุมไดแจงใหที่ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ บริษัท ไดจัดทำ

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และไดสงสำเนารายงานการประชุม

ดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแตวันประชุม และยื่นตอกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลา

ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท (www.dimetsiam.com) เรียบรอยแลว จึงเห็นสมควรเสนอ
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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทไดจัดสงสำเนา

รายงานการประชุมดังกลาวพรอมหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุน กอนการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณารับรอง

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดมีการบันทึกไวอยางถูกตองครบถวนแลว 

จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว หากผูถือหุนทานใดมีขอซักถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายงานการประชุม ขอใหทานผู

ถือหุน เขียนใสกระดาษ และขอใหยกมือขึ้น เพื่อเจาหนาที่จะไดเก็บคำถาม 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสงคำถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ตองไดรับ

คะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงผูถือหุนทั้งหมดที่มาเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการ

ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดวย

คะแนนเสียง ดังน้ี  
 

คะแนนเสียง จำนวนเสียง 
รอยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือ

หนุซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 699,647,673 100.00000% 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง - - 

บัตรเสีย - - 

รวม 699,647,673 100.00000% 

หมายเหตุ  ในวาระนี้มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 4 ราย จำนวนหุน 1,482,601 หุน รวมมีผูถือหุนเขา

ประชุมในวาระนี้ ทั้งสิน้จำนวน 50 ราย รวมจำนวนหุนได 699,647,673 หุน 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2564 

ประธานฯ ไดมอบหมายให ดร.วรดิศ ธนภัทร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เปนผูรายงาน

รายละเอียดในวาระนี้  

ดร.วรดิศ ธนภัทร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร แจงตอที่ประชุมวา ผลการดำเนินงานสำหรบัป

สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) “บริษัท” และบริษัทยอยมีรายไดรวมทั้งสิ้น 

145.56 ลานบาท โดยมีรายไดหลักจากการขายและการใหบริการจำนวน 141.90 ลานบาท คดิเปน 97.49% ของรายไดรวม ซึ่ง

ในป 2564 บริษัทและบรษิัทยอยไมมีการรับรูรายไดจากการใหบริการรับเหมากอสราง ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยยังมีรายไดอ่ืน

จำนวน 3.66 ลานบาท คิดเปน 2.51% ของรายไดรวม 

ในสวนของคาใชจายรวมของบริษัทและบริษัทยอย คิดเปนจำนวน 235.24 ลานบาท หรือมีคาเทากับ 

161.62% ของรายไดรวม คาใชจายสวนมากอยูในสวนของตนทุนขายและบริการ จำนวน 113.56 ลานบาท ซึ่งมีสัดสวนเทากับ 

78.02% ของรายไดรวม คาใชจายท่ีมากเปนอันดับสองคือผลการขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวานาจะเกิดข้ึน 52.94 ลานบาท คิดเปน

สัดสวน 36.37% ของรายไดรวม และรองลงมาคือคาใชจายในการบริหารจำนวน 38.70 ลานบาท ซึ่งมีสัดสวนเทากับ 26.58% 
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ของรายไดรวม 

ดังนั้น เมื่อพิจารณากำไรขั้นตนของป 2564 พบวาบริษัทและบริษัทยอยมีกำไรขั้นตนเปนจำนวน 28.34 

ลานบาท เทียบเทากับ 19.97% ของรายไดจากการขายและบริการ และเม่ือหักคาใชจายอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนในป 2564 ทั้งหมดทำ

บริษัทและบริษัทยอยมีการขาดทุนสำหรับปเทากับ 89.25 ลานบาท 

ในสวนของการจัดหาเงินทุน บริษัทไดดำเนินการเพิ่มทุนสำเร็จจำนวนรวม 236,000,000 บาท การเพิ่ม

ทุน ครั้งนี้จะเปนประโยชนแกบริษัททั้งในดานการพัฒนาธุรกิจเดิม และการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะเปน

ประโยชนแกบริษัท และผูถือหุนของบริษัทตอไป 

ดร.วรดิศ ธนภัทร มอบหมายให นาย พิชัย ชัยณรงคโลกา ประธานเจาหนาที่ฝายการเงินและการบัญชี 

ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม 

นาย พิชัย ชัยณรงคโลกา ประธานเจาหนาที่ฝายการเงินและการบัญชี ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตอที่

ประชุมวา ในป 2564 บริษัทฯ ไดมีการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีของบริษัท จากรอบบัญชีเดิมคือ  1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน  

และเปลี่ยนแปลงเปนรอบบัญชีใหมคือ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม  

ผลการดำเนินงานสำหรับปสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564 มีรายละเอียดดังน้ี 

 

ผลการดำเนินงาน 

สำหรับปสิ้นสุด 

1 มกราคม  – 

31 ธันวาคม 

2564 

% ตอรายได

รวม 

สำหรับปสิ้นสุด 

1 กรกฎาคม – 

31 ธันวาคม 

2563 

% ตอรายได

รวม 

สำหรับปสิ้นสุด 

1 กรกฎาคม 

2562 – 30 

มิถุนายน 2563 

% ตอรายได

รวม 

รายไดจากการขายและบริการ 141.90 97.49% 63.53 97.81% 297.73 79.83% 

รายไดอื่น 3.66 2.51% 1.08 1.66% 4.33 1.16% 

รวมรายได 145.55 100.00% 64.95 100.00% 372.95 100.00% 

ตนทุนขายและบริการ 113.56 78.02% 51.34 79.05% 224.92 60.31% 

ผลขาดทนุดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 52.93 36.37% 21.59 33.24% - 0.00% 

คาใชจายในการบริหาร 38.68 26.58% 27.99 43.09% 132.58 35.55% 

รวมคาใชจาย  235.24 161.62% 115.89 178.43% 454.22 121.79% 

ผลขาดทุนสำหรับป 89.25 

โดยมีกำไรขั้นตนเปนจำนวน 28.34 ลานบาท เทียบเทากับ 19.97% ของรายไดจากการขายและบริการ 

และเมื่อหักคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในป 2564 ทั้งหมดทำใหบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปจำนวน 89.25 ลานบาท 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคดิเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือ

เสนอความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอจบวาระนี้ เนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพ่ือทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 

มติที่ประชุม  เนื่องจากเปนระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

ประธานฯ ไดมอบหมายให นายพิชัย ชัยณรงคโลกา ประธานเจาหนาที่ฝายการเงินและการบัญชี เปน

ผูรายงานรายละเอียดในวาระนี้  
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นายพิชัย ชัยณรงคโลกา ประธานเจาหนาที ่ฝายการเงินและการบัญชี แจงตอที ่ประชุมวา ตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการทำงบการเงินของบริษัท

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบรับรองแลว ตามรายงานประจำป 2564 (แบบ 

56-1 One Report ประจำป 2564)  

ขอมูลที่รายงานตอไปนี้อางอิงจากรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท ไดเมท (สยาม)จำกัด 

(มหาชน) เก่ียวกับเกณฑในการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข 

 เรื่องคาใชจายที ่ปรึกษาและทนายความจำนวน 32.01 ลานบาท โดยผูสอบบัญชีระบุวาบริษัทไม

สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสมเพียงพอที่จะแสดงใหเห็นวาคาใชจายดังกลาวเกิดขึ้นจริง สำหรับป

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อีกทั้งยังมีสวนที่ยังไมไดชำระจำนวน 12.27 ลานบาท ไดรับรูตั้งเปน

เจาหนี้อื่นที่แสดงอยูในงบการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2564 บริษัทไดดำเนินการตามกฎหมายอยางถูกตอง 

 กลมุบริษัทไมสามารถประมาณมูลคายุติธรรมสวนของเงนิลงทุนในบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่ง

ไดแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2564 จำนวน 45.73 ลานบาท เนื่องจากบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด ยังไมไดจัดทำและเผยแพร

ขอมูลทางการเงินใหเปนปจจุบัน 

ขอมูลเหตุการณที่เนน 

1. สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการวัด

มูลคาที่ดินจากวิธีราคาทุนเปนวิธีตีราคาใหม ตามหมายเหตุประกอบงบ ขอที่ 5 

2. ความไมแนนอนเก่ียวกับคดี  

 อางตามหมายเหตุประกอบงบขอ 44.1 เดือนกรกฎาคม 2563 นายยู หวา แซลี ฟองรองบริษัท

เรียกคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย จำนวน 29.38 ลานบาท 

 อางตามหมายเหตุประกอบงบขอ 44.2 เดือนพฤษภาคม 2564 “I AM Industrial Asset 

Management Sri” ฟองรองตอศาลใหบริษัทชำระเงินตามสัญญาซื้อขายหุนและคาเสยีหายจาก

การเสียโอกาส รวมจำนวน 137.54 ลานบาท 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

ฐานะทางการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด 178,105,899 170,886,545 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน - กิจการอื่น 29,891,302 24,830,789 

สินคาคงเหลือ 22,221,334 719,151 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

สินทรัพยทางการเงนิไมหมุนเวียนอื่น 61,655,560 60,116,360 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 87,914,816 1,840,053 

รวมสินทรัพย 393,324,973 320,584,726 
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หนี้สินหมุนเวียน 

เจาหนี้การคาและหนี้หมุนเวียนอืน่ - กิจการอื่น 42,814,397 26,343,027 

เงนิกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น 45,000,000 - 

รวมหนี้สิน 113,757,547 54,171,576 

สวนของผูถือหนุ 

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 44,615,600 - 

รวมสวนของผูถือหนุ 279,567,426 266,413,150 

สวนของสินทรัพยหมุนเวียน มีรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือจำนวน 178,105,899 ลาน

บาท ถือวาคงเหลือคอนขางสูงเพื่อเอาไวหมุนเวียนในการใชจายในการดำเนินงานเบื้องตน 

ในสวนของสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวยเงินลงทุนในตราสารที่ทั ้งจดทะเบียนและไมจดทะเบียน 

ไดแก  

เงินลงทุนในตราสารที่ไมจดทะเบียน ดำเนินธุรกิจ ถือหนุ (รอยละ) 

บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด บริการทดสอบและสอบเทียบไฟฟาและอุปกรณไฟฟา 14.00 

บริษัท ซันโคท (ไทยแลนด) จำกัด จำหนายส ี 10.00 

บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) รับเหมากอสราง 4.08 

บริษัท เค-เทค คอนสตรัคช่ัน จำกดั (มหาชน) รับเหมากอสราง 0.04 
 

เงินลงทุนในตราสารท่ีจดทะเบียน ดำเนินธุรกิจ ถือหนุ (รอยละ) 

บริษัท พัฒนกล จำกัด (มหาชน) ผลิตและติดตั้งเครื่องจักร 0.01 
 

 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังน้ี 

 ผลการดำเนินงาน  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 รายได 

รายไดจากการขายและบริการ  141,899,106 149,285,686 

รวมรายได  145,558,281 149,773,235 

 คาใชจาย 

ตนทุนขายและบริการ  113,560,130 117,640,744 

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้น 

 52,937,478 13,037,957 

รวมคาใชจาย  235,245,389 207,919,021 

ขาดทุนสำหรับป  (89,252,899) (57,707,050) 
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งบกระแสเงินสด สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี ้

กระแสเงินสด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดำเนินงาน 

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน 52,937,478 13,037,957 

เงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมดำเนินงาน (35,926,658) (39,275,434) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงนิสดรับจากการโอนสินทรัพยและจำหนายเงนิลงทุน 3,355,255 - 

เงนิสดรับจากการจำหนายสิทธิการใชสินทรัพย 4,299,065 2,336,449 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 7,581,984 2,299,813 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

เงนิสดรับจากการเพ่ิมทุน 144,722,578 144,722,578 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 134,439,278 139,671,895 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพ่ิมเติม

หรือเสนอความคิดเห็น จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัตงิบการเงินของบริษัท สำหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงิน

ของบริษัท สำหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

คะแนนเสียง จำนวนเสียง 
รอยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือ

หนุซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 927,447,573 99.99999 

ไมเห็นดวย 100 0.00001 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

รวม 927,447,673 100 

หมายเหตุ  ในวาระนี้มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 2 ราย จำนวนหุน 227,800,000 หุน รวมมีผูถือ

หุนเขาประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 52 ราย รวมจำนวนหุนได 927,447,673 หุน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนมุัติงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานของ

บริษัทฯ ประจำป 2564 

ประธานฯ ไดมอบหมายให ดร.วรดิศ ธนภัทร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เปนผูรายงาน

รายละเอียดในวาระนี้  

ดร.วรดิศ ธนภัทร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร รายงานตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทฯ มีนโยบาย

จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในแตละปไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน แตเนื่องจากผลการดำเนินงานประจำป 

2564 งบการเงินรวม บริษัทฯ ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 44.20 ลานบาท และตามขอบังคับบริษัท ขอ 45 วรรคหน่ึง กำหนดไวดังนี้ “หาม

จายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกำไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิใหจายเงินปนผล เงินปนผลน้ัน
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ใหแบงตามจำนวนหุน หุนละเทาๆ กัน เวนแตจะไดมีกำหนดไวเปนอยางอื่นสำหรับหุนบุริมสิทธิ โดยการจายเงินปนผลตองไดรับ

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกำไร

สมควรพอที่จะทำเชนนั้น และเมื่อไดจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  คณะกรรมการอาจจายเงินปนผล

ระหวางกาลใหแกผูถือหนุเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเชนนั้น และเมื่อไดจายเงินปนผลระหวางกาล

แลวใหรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนในการประประชุมผูถือหุนคราวตอไป การจายเงินปนผลใหกระทำ

ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันที่ท่ีประชุมผูถือหนุ หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผู

ถือหนุและใหลงโฆษณาคำบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสอืพิมพดวย” 

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565  ไดพิจารณาแลวมีมติ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผถืูอหนุพิจารณาอนุมัติการงดจายปนผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปเปนทุนสำรองตาม

กฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพ่ิมเติม

หรือเสนอความคิดเห็น จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจายเงินปนผล

สำหรับผลการดำเนนิงานของบริษัทฯ ประจำป 2564 
 

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจัดสรร

เงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจายเงนิปนผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำป 2564 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

คะแนนเสียง จำนวนเสียง 
รอยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหนุ

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 928,558,673 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

รวม 928,558,673 100 

หมายเหตุ  ในวาระนี้มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพ่ิม จำนวน 2 ราย จำนวนหุน 1,111,000 หุน รวมมีผูถือหุน

เขาประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุนได 928,558,673 หุน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 

ประธานฯ แจงใหกรรมการทานที่ครบกำหนดตามวาระและเขารวมประชุม ไดกรุณาออกจากที่ประชุมเพ่ือ

ขอเวลาใหที่ประชุมไดพิจารณารวมกัน ทั้งนี้เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีรายช่ือดังนี้ 

1. นาย วัชระ  อัชฌากรลักษณ  กรรมการอิสระ     

  2. นาย เหอ จือ หวง   กรรมการ 

3. นาย นพดล  กาญจนทวีวัฒน  กรรมการ  

เมื่อกรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระนี้ออกจากที ่ประชุมแลว ประธานฯ รายงานตอที่ประชุมดังนี ้ ตาม

ขอบังคับบริษัทฯ ขอ 19 กำหนดวา “การประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) 

ของจำนวนกรรมการทั้งหมด  ถาจำนวนกรรมการจะแบงออกใหตรงสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับหนึ่งใน
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สาม (1/3) กรรมการท่ีตองออกจากตำแหนงปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกัน  สวนปหลังๆ ตอไป

ใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนง กรรมการซึ่งพนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับมารับ

ตำแหนงอีกก็ได” ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำปในครั้งนี้ มีกรรมการที่ตองออกจากตำแหนงตามวาระ จำนวน 4 ทาน 

ประกอบดวย ดังนี้  

 1. นาย วัชระ  อัชฌากรลักษณ  กรรมการอิสระ    

   2. นาย เหอ จือ หวง   กรรมการ 

 3. นาย นพดล  กาญจนทวีวัฒน  กรรมการ  

 4. นาย เยา ลาง จาง   กรรมการ  

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณาสรรหากรรมการเปนรายบคุคล 

เห็นวามีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไมมี

ลักษณะตองหามแตงตั ้งใหเปนกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย  จึงไดเสนอใหเลือกตั้งกรรมทการทั้ง 4 ทาน ที่พนจากตำแหนงตามวาระกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการตออีกวาระ

หนึ่ง 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความเห็น ซึ่งมีผูถือหุนสอบถามโดยสรุปดังตอไปนี ้

นายไกรวัลย คทวนิช  ผูถือหุน สอบถามวา นาย เยา ลาง จาง มีคณุวุฒิทางการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เหตุใดจึงไม

ใชคำนำหนา ช่ือวา ดร. 

นางอรณา ไชยนิคม ผูดำเนินการประชุม ชี้แจงวาบริษัทฯ ใชคำนำหนาชื่อตามที่ปรากฏในบัตรประชาชน หรือที่กรรมการได

แจงขอมูลไว 

 และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอความคิดเห็น จึงไดเสนอใหทีผู่ถือหุนลงมติอนุมัติ

แตงตั้งกรรมการท่ีพนจากตำแหนงตามวาระเปนรายบุคคลกลับเขามาดำรงตำแหนงเปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง 

1. นาย วัชระ อัชฌากรลักษณ  กรรมการอสิระ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งนาย วัชระ อัชฌากรลักษณ กลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง 

ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเสียง จำนวนเสียง 
รอยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หนุซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 928,558,673 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

รวม 928,558,673 100 

หมายเหตุ  ในวาระนี้มีผูถือหนุมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุน 0 หุน รวมมีผถูือหนุเขาประชุมใน

วาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุนได 928,558,673 หุน 
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2. นาย เหอ จือ หวง  กรรมการ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งนาย เหอ จือ หวง กลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนน

เสียงขางมากของผูถือหนุที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเสียง จำนวนเสียง 
รอยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หนุซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 928,558,673 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

รวม 928,558,673 100 

หมายเหต ุ ในวาระนี้มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพ่ิม จำนวน 0 ราย จำนวนหุน 0 หุน รวมมีผูถือหุนเขาประชุมใน

วาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุนได 928,558,673 หุน 

3. นาย นพดล กาญจนทวีวัฒน  กรรมการ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งนาย นพดล กาญจนทวีวัฒน กลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง 

ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเสียง จำนวนเสียง 
รอยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือ

หนุซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 928,558,673 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

รวม 928,558,673 100 

หมายเหตุ  ในวาระนี้มีผถูือหนุมาลงทะเบียนเพ่ิม จำนวน 0 ราย จำนวนหุน 0 หุน รวมมีผถูือหนุเขาประชุม

ในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุนได 928,558,673 หุน 

4. นาย เยา ลาง จาง  กรรมการ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติไมอนุมัติแตงตั้งนาย เยา ลาง จาง กลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง ดวย

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหนุที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดังนี้ 

คะแนนเสียง จำนวนเสียง 
รอยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 6,839,311 0.7366% 

ไมเห็นดวย 921,719,362 99.2634% 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

รวม 928,558,673 100 
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หมายเหตุ  ในวาระนี้มีผถูือหนุมาลงทะเบียนเพ่ิม จำนวน 0 ราย จำนวนหุน 0 หุน รวมมีผถูือหนุเขาประชุม

ในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุนได 928,558,673 หุน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจำป 2565 

ประธานฯ ไดมอบหมายให นาย บุญโชค ขนาบแกว กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน เปนผูรายงานในวาระน้ี  

นาย บุญโชค ขนาบแกว กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รายงานที่

ประชุมวา พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งกำหนดไววา “หามมิให

บริษัทฯ จายเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ขอบังคับของ

บริษัทฯ มิไดกำหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหนุ ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวาสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหนุซึ่งมาประชุม”  

และตามขอบังคับของบรษิัทฯ ขอที่ 24 กำหนดวา “กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัท

ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจำนวนหรือวางเปนหลักเฉพาะ 

และจะกำหนดไวเปนคราวๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นก็ได นอกจากนี้ 

กรรมการบริษัทยังมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท”   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนฯ ไดพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคาตอบแทน

กรรมการประจำป 2565 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ รวมถึงไดเทียบเคียงกับคาเฉลี่ยของคาตอบแทน

กรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย และสภาวะโดยทั่วไปของตลาด จึงเห็นควรเสนอใหกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2565 ใหม ดังนี้ 

1. คาเบี้ยประชุม (เทียบเคียงกับคาเฉลี่ยของคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผล

สำรวจอัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) ประกอบดวย 

1.1 คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

 ประธานกรรมการบริษัท ไดรับเบ้ียประชุมครั้งละ 25,000 บาท ทุกคราวที่เขารวมประชุม   

 รองประธานกรรมการบริษัท ไดรับเบ้ียประชุมครั้งละ 15,000 บาท ทกุคราวที่เขารวมประชุม   

 กรรมการบริษัท ไดรับเบี้ยประชุมคนละ 12,000 บาท /ครั้ง ทุกคราวที่เขารวมประชุม   

1.2 คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดยอย ดังน้ี 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรับเบ้ียประชมุคร้ังละ 22,000 บาท ทุกคราวที่เขารวมประชุม   

 กรรมการตรวจสอบ ไดรับเบ้ียประชมุคนละ 10,000 บาท / ครั้ง ทุกคราวที่เขารวมประชุม   

 คณะกรรมการบริหาร 

 ประธานกรรมการ ไดรับเบ้ียประชมุครั้งละ 15,000 บาท ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม   

 กรรมการ ไดรับเบ้ียประชุมคนละ 10,000 บาท / ครั้ง ทุกคราวที่เขารวมประชุม   

คณะกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ ไดแก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
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 ประธานกรรมการ ไดรับเบ้ียประชมุครั้งละ 15,000 บาท ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม   

 กรรมการ ไดรับเบ้ียประชุมคนละ 10,000 บาท / ครั้ง ทุกคราวที่เขารวมประชุม   

ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทฯ จะไดรับคาเบ้ียประชุมในอัตรารอยละ 50 ของอัตราเบี้ยประชุม

ของคณะกรรมการแตละชุด ยกเวนคณะกรรมการบริหาร กรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทฯ จะไมไดรับคาเบ้ียประชุม 

2. คาตอบแทนอื่นๆ หรือสิทธิประโยชนอื่นๆ 

บริษัทฯ ไมมีนโยบายใหคาตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่ง

ไดรับจากบริษัทฯ ตามปกติ ไมมีการใหหุนหรือหลักทรัพยอื่นใดแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อพิจารณา

รวมกับ          ผลประกอบการของบรษิัทฯ แลว จึงขอเสนอใหยังคงนโยบายเดิม โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2565 เปน

ตนไป หรือจนกวาจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว 

เห็นสมควรเสนอในประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจำป 2565 ตามที่

เสนอ 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความเห็น และเมื่อไมมีผูถือหนุทานใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือ

เสนอความคิดเห็น จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจำป 2565 

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนไมนอยกวาสองในสามของจำนวนผูถือหุนที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจำป 2565 ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้
 

คะแนนเสียง จำนวนเสียง 
รอยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือ

หนุซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 932,722,073 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

รวม 932,722,073 100 

หมายเหตุ  ในวาระนี้มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 1 ราย จำนวนหุน 4,163,400 หุน รวมมีผูถือหุน

เขาประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุนได 932,722,073 หุน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาสอบบัญชีประจำป 2565 

ประธานฯ ไดมอบหมายให คุณวัชระ อัชฌากรลักษณ เปนผูรายงานในวาระน้ี  

คุณวัชระ อัชฌากรลักษณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  รายงานตอที่ประชุมวา 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดวา “ใหที่ประชุมผถืูอหุนสามัญประจำป แตงตั้งผูสอบบัญชี

และกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมก็ได” และขอบังคับ

ของบริษัท ขอ 47 กำหนดวา “ผสูอบบัญชตีองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดำรงตำแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท”  



 

14 
 

สำหรับคาสอบบัญชีประจำป 2564 ที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 รวมเปน

เงินทั้งสิ้น 1,020,000 บาท โดย บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และในการคัดเลือกผูสอบบัญชีประจำป 2565 บริษัทฯ ไดเชิญ

สำนักงาน   สอบบัญชี 2 ราย เขารวมเสนอบริการสอบบัญชีใหแกบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา

คัดเลือก      ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ ความพรอมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เปนที่ยอมรับ ตลอดจนความเปนอิสระของผสูอบบัญชี และอัตราคาสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีเสนอมา  มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เสนอราคาคาบริการสอบบัญชีประจำป 2565 ซึ่งประกอบดวย คาตรวจสอบ

งบการเงนิประจำปและงบการเงินรวมประจำป จำนวน 540,000 บาท และคาสอบทานงบการเงนิและงบการเงินรวม 3 ไตรมาส 

จำนวน 480,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,020,000 บาท 

2. บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เสนอราคาคาบริการสอบบัญชีประจำป 2565 ซึ่งประกอบดวย คาตรวจสอบ

งบการเงนิประจำปและงบการเงินรวมประจำป จำนวน 500,000 บาท และคาสอบทานงบการเงนิและงบการเงินรวม 3 ไตรมาส 

จำนวน 420,000 บาท รวมทั้งสิ้น 920,000 บาท  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว และมีมติคัดเลือก บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เปนผูใหบริการ 

เนื่องจากไดพิจารณาคุณสมบัติดานตางๆ ของผูสอบบัญชี ตลอดจนความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และอัตราคาบริการสอบ

บัญชีที่เสนอมาซึ่งพบวาเปนราคาต่ำที่สุด และเห็นสมควรแตงตั้งผตูรวจสอบบัญชี ดังนี้ 

1. นางสาว กรรณิการ วิภาณุรตัน ผูสอบบัญชอีนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ 

2. นาย จิโรจ ศิริโรโรจน  ผูสอบบัญชอีนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ 

3. นางสาว นงลักษณ พัฒนบัณฑิต ผูสอบบัญชอีนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ 

4. นาง สุมนา เสนีวงศ ณ อยุธยา  ผูสอบบัญชอีนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ 

5. นาย โกมินทร ลิ้นปราชญา  ผูสอบบัญชอีนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ 

6. นางสาว กชมน ซนุหวน  ผูสอบบัญชอีนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ 

7. นาย ไกรแสง ธีรนุลักษณ  ผูสอบบัญชอีนุญาตเลขที่ 5428 และ/หรือ 

8. นาย วรพล วิริยะกุลพงศ  ผูสอบบัญชอีนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือ 

9. นาย พจน อัศวสันติชัย  ผูสอบบัญชอีนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ 

10. นาย วิเชียร ปรุงพาณิช  ผูสอบบัญชอีนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ 

 ผูสอบบัญชรีับอนุญาตอ่ืนที่ บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด มอบหมาย 

และกำหนดคาสอบบัญชีประจำป 2565 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 920,000 บาท ทั้งนี้ ไมรวมถึงคาใชจายที ่จะ

เกิดขึ้นจริงระหวางการใหบริการ เชน คาเดินทาง คาไปรษณีย คาอากรแสตมป คาถายเอกสาร ฯลฯ  

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตนไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับ บริษัท/ บริษัทยอย/ 

ผูบริหาร/ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี ่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาตามความเห็นขอคณะกรรมการตรวจสอบแลว เห็นสมควรเสนอในที่

ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสังกัด บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เปนผูสอบบัญชีประจำป 2565 และ

กำหนดคาสอบบัญชีประจำป 2565 เปนเงินท้ังสิ้น 920,000 บาท ทั้งนี้ ไมรวมถึงคาใชจายที่จะเกิดข้ึนจริงระหวางการใหบริการ 

เชน คาเดินทาง    คาไปรษณีย คาอากรแสตมป คาถายเอกสาร ฯลฯ 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความเห็น มีผูถือหุนสอบถามโดยสรุปดังน้ี 
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นายไกรวัลย คทวนิช   ผูถือหุน สอบถามวาผูสอบบัญชีควรคิดคาใชจายการสอบบัญชีที่เกิดข้ึนจริงไดทั้งหมดตามเสนอ แตไม

ควรคิดคาใชจายในการถายเอกสาร เพราะสามารถทำไดในบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือสำนักงานสอบบัญชี 

นายพิชัย ชัยณรงคโลกา ประธานเจาหนาที่ฝายการเงินและการบัญชี ชี้แจงวา เปนเงื่อนไขปกติของสัญญาประเภทดังกลาว 

และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพิ่มเติมหรอืเสนอความคดิเห็น จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

แตงตั้งผสูอบบัญชีและกำหนดคาสอบบัญชีประจำป 2565 

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีและกำหนดคาสอบบัญชีประจำป 2565 ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
 

คะแนนเสียง จำนวนเสียง 
รอยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือ

หนุซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 932,722,073 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

รวม 932,722,073 100 

หมายเหตุ  ในวาระนี้มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุน 0 หุน รวมมีผถืูอหุนเขาประชุมใน

วาระนี้ทั้งส้ินจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุนได 932,722,073 หุน 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ใหแกผูถือ

หนุเดิมของบริษัท คร้ังที่ 4 โดยมีราคาใชสิทธิภายหลังการปรับสิทธิเปนราคาต่ำกวามูลคาที่ตราไวของหุน

ของบริษัท (Par Value) 

ประธานฯ ไดมอบหมายให นายพิชัย ชัยณรงคโลกา ประธานเจาหนาที ่ฝายการเงินและการบัญชี เปน

ผูรายงานในวาระนี้  

นายพิชัย ชัยณรงคโลกา ประธานเจาหนาที่ฝายการเงินและการบัญชี รายงานตอที่ประชุมวา เนื่องจากใน

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ซึ่งเปนวันที่บริษัทฯ ไดรับชำระคาหุนเพิ่มทุนบางสวนซึ่งออกและเสนอขายใหกับบุคคลในวงจำกัด 

(Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ในราคาเสนอขายที่ 0.59 บาทตอหุนสามัญเพ่ิมทุน ซึ่ง

ต่ำกวารอยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญใหแกบุคคลในวงจำกัดในครั้งดังกลาว จึงเขาขายเปน

เหตุปรับสิทธิที่กำหนดไวในขอ 1.4.1 (ค) ตามขอกำหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสำคญั

แสดงสิทธิบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ คร้ังที่ 4 โดยมีรายละเอียดการปรับสิทธิ ดังนี้ 
 

  จากเดิม ปรับสิทธิเปน 

ราคาใชสิทธิ 0.50 บาทตอหุน 0.4683 บาทตอหุน 

อัตราใชสิทธิ 1 warrant: 1 หุน 1 warrant: 1.0677 หุน 
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ในการนี้ เพื่อใหบริษัทปรับราคาใชสิทธิเปนราคาที่ต่ำกวามูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัทฯ หรือ Par Value      

จึงเห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ สามารถกำหนดราคาใชสิทธิใหมภายหลังการปรับสิทธิเปนราคาท่ี      

ต่ำกวา Par Value ไดตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ 

เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จึง

สามารถกำหนดราคาใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ในราคาที่ต่ำกวา Par Value ได 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดพิจารณาและเห็นสมควรใหนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติให

บริษัทฯ สามารถกำหนดราคาใชสิทธิใหมภายหลังการปรับสิทธิเปนราคาที่ต่ำกวามูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัทฯ หรือ Par 

Value ไดตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และท่ีไดมีการแกไขเพิ่มเติม 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพิ่มเติม

หรือเสนอความคิดเห็น จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด 

(มหาชน) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ครั้งที่ 4 โดยมีราคาใชสิทธิภายหลังการปรับสิทธิเปนราคาต่ำกวามูลคาที่ตราไวของหุนของ

บริษัท (Par Value) 

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ใหแกผูถือ

หุนเดิมของบริษัท ครั้งที่ 4 โดยมีราคาใชสิทธิภายหลังการปรับสิทธิเปนราคาต่ำกวามูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัท (Par 

Value) ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดังนี้ 
 

คะแนนเสียง จำนวนเสียง 
รอยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผูถือ

หนุซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 932,722,073 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

รวม 932,722,073 100 

หมายเหตุ  โดยในวาระนี้มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุน 0 หุน รวมมีผูถือหุนเขา

ประชุมในวาระนี้ ทั้งสิน้จำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุนได 932,722,073 หุน 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 604,804,096 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 

2,015,642,674.50 บาท เปน 1,410,838,578.50 โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังไมไดจำหนาย

จำนวน 1,209,608,192 หนุ มูลคาที่ตราไวหนุละ 0.50 บาท และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 

เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนของบริษัท 

ประธานฯ ไดมอบหมายให นายพิชัย ชัยณรงคโลกา ประธานเจาหนาที ่ฝายการเงินและการบัญชี เปน

ผูรายงานในวาระนี้  

นายพิชัย ชัยณรงคโลกา ประธานเจาหนาที่ฝายการเงินและการบัญชี รายงานตอที่ประชุมวา เนื่องจาก

บริษัทฯ มีความประสงคที ่จะขออนุม ัต ิลดทุนจดทะเบียนจำนวน 604,804,096 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 
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2,015,642,674.50 บาท เปน 1,410,838,578.50 บาท โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนที ่ยังไมไดจำหนายจำนวน 

1,209,608,192 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ซึ่งเปนหุนคงเหลือจาก 

(1) การเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายใหกับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุม

วิสามัญ   ผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564 จำนวน 1,208,600,000 หุน และ 

(2) การใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท

ฯ  ครั้งที่ 3 ซึ่งไดหมดอายุลงแลว จำนวน 1,008,192 หุน  

ทั้งนี้ หุนสามัญจำนวน 806,553,450 หุน คงเหลือไวเพื ่อรองรับการใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 

DIMET-W4 และขออนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน

ของ  บริษัทฯ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 1,410,838,578.50 บาท (หนึ ่งพันสี ่รอยสิบลานแปดแสน

สามหมื่นแปดพันหารอยเจ็ดสิบ

แปดบาทหาสิบสตางค) 

 แบงออกเปน : 2,821,677,157 หุน (สองพันแปดรอยยี่สิบเอ็ดลานหก

แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยหา

สิบเจ็ดหุน) 

 มูลคาหุนละ  : 0.50 บาท (หาสิบสตางค) 

 โดยแบงออกเปน :   

 หุนสามญั : 2,821,677,157 หุน (สองพันแปดรอยยี่สิบเอ็ดลานหก

แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยหา

สิบเจ็ดหุน) 

 หุนบุรมิสิทธิ  : -ไมมี- (-) 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นควรใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การมอบอำนาจให คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูมีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ 

บุคคลที่ไดรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูมีอำนาจกระทำการแทน

บริษัท เปนผูมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย และมีอำนาจดำเนินการตางๆ ที่จำเปนเพ่ือใหเปนไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหการจดทะเบียนเสร็จ

สมบูรณ 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพ่ิมเตมิ  

หรือเสนอความคิดเห็น จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 604,804,096 บาท 

จากทุน   จดทะเบียนจำนวน 2,015,642,674.50 บาท เปน 1,410,838,578.50 โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังไมได

จำหนายจำนวน 1,209,608,192 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อให

สอดคลองกับการลดทุนของบริษัท 
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มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 604,804,096 บาท จากทุนจดทะเบียน

จำนวน 2,015,642,674.50 บาท เปน 1,410,838,578.50 บาท โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังไมไดจำหนายจำนวน 

1,209,608,192 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน

ของบริษัท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงของผูถือหุนทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 1,410,838,578.50 บาท (หนึ ่งพันสี ่รอยสิบลานแปดแสน

สามหมื่นแปดพันหารอยเจ็ดสิบ

แปดบาทหาสิบสตางค) 

 แบงออกเปน : 2,821,677,157 หุน (สองพันแปดรอยยี่สิบเอ็ดลานหก

แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยหา

สิบเจ็ดหุน) 

 มูลคาหุนละ  : 0.50 บาท (หาสิบสตางค) 

 โดยแบงออกเปน :   

 หุนสามญั : 2,821,677,157 หุน (สองพันแปดรอยยี่สิบเอ็ดลานหก

แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยหา

สิบเจ็ดหุน) 

 หุนบุรมิสิทธิ  : -ไมมี- (-) 

ดวยคะแนนเสียงดังน้ี  

คะแนนเสียง จำนวนเสียง 
รอยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผูถอืหุน

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 932,722,073 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

รวม 932,722,073 100 

หมายเหตุ  โดยในวาระนี้มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุน 0 หุน รวมมีผูถือหุนเขา

ประชุมในวาระนี้ ทั้งสิน้จำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุนได 932,722,073 หุน 
 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 27,301,834.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 

1,410,838,578.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนจำนวน 1,438,140,413 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน

ใหมจำนวน 54,603,669 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธขิอ 

4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนของบริษัท 
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ประธานฯ ไดมอบหมายให นายพิชัย ชัยณรงคโลกา ประธานเจาหนาที ่ฝายการเงินและการบัญชี เปน

ผูรายงานในวาระน้ี  

นายพิชัย ชัยณรงคโลกา ประธานเจาหนาที่ฝายการเงินและการบัญชี รานงานตอที่ประชุมวา เนื่องจาก

บริษัทฯ มีความประสงคที่จะขออนุมัติเพิ่มทุน จำนวน 27,301,834.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,410,838,578.50 

บาท เปนทุนจดทะเบียนจำนวน 1,438,140,413 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจำนวน 54,603,669 หุน มูลคาที่ตราไว

หุนละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการปรบัสิทธิของใบสำคญัแสดงสิทธิ DIMET-W4 และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ให

สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ขอ 4  ทุนจดทะเบียนจำนวน:  1,438,140,413 บาท (หนึ่งพันสี่รอยสามสิบแปดลานหนึง่

แสนสี่หมื่นสีร่อยสิบสามบาทถวน) 

 แบงออกเปน  :  2,876,280,826 หุน (สองพันแปดรอยเจด็สิบหกลานสอง

แสนแปดหมื่นแปดรอยยี่สิบหกหุน)  

 มูลคาหุนละ  :  0.50 บาท (หาสิบสตางค) 

 โดยแบงออกเปน     

 หุนสามญั  :  2,876,280,826 shares (สองพันแปดรอยเจด็สิบหกลานสอง

แสนแปดหมื่นแปดรอยสี่สิบหกหุน) 

 หุนบุรมิสิทธิ : - ไมมี - (-) 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรใหนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท 

และเห็นควรใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให คณะกรรมการของบรษิัท หรือ คณะกรรมการ

บริหาร หรือ กรรมการผูมีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ไดรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ 

คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูมีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เปนผูมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจด

ทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และมีอำนาจดำเนินการตาง ๆ ที่จำเปนเพ่ือให

เปนไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพิ่มเติม 

หรือเสนอความคิดเห็น จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 27,301,834.50 บาท จากทุน

จดทะเบียนจำนวน 1,410,838,578.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนจำนวน 1,438,140,413 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน

ใหมจำนวน 54,603,669 หนุ มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับ

การเพิ่มทุนของบริษัท 

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 27,301,834.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 

1,410,838,578.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนจำนวน 1,438,140,413 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ ่มทุนใหมจำนวน 

54,603,669 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุน

ของบริษัท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงของผูถือหุนท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียง

ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตอไปนี ้
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ดวยคะแนนเสียงดังน้ี  

คะแนนเสียง จำนวนเสียง 
รอยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 932,722,073 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

รวม 932,722,073 100 

หมายเหตุ  โดยในวาระนี้มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุน 0 หุน รวมมีผูถือหุนเขา

ประชุมในวาระนี ้ทัง้สิน้จำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุนได 932,722,073 หุน 

 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัท ได

เมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ใหแกผถูือหุนเดิมของบริษัท ครั้งที่ 4 

ประธานฯ ไดมอบหมายให นายพิชัย ชัยณรงคโลกา ประธานเจาหนาที ่ฝายการเงินและการบัญชี เปน

ผูรายงานในวาระนี้  

นายพิชัย ชัยณรงคโลกา ประธานเจาหนาที่ฝายการเงินและการบัญชี รายงานตอที่ประชุมวา เนื่องจาก

บริษัทฯ มีความประสงคจะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จำนวน 54,603,669 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการ

ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DIMET-W4 และเสนอตอที่ประชุมผถืูอหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจใหคณะกรรมการ

บริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ ผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ และ/หรือ ผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผูรับมอบอำนาจจากประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูมี

ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 1,438,140,413 บาท (หนึ ่งพันสี ่รอยสามสิบแปดลาน

หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่รอยสิบสามบาท

ถวน) 

 แบงออกเปน : 2,876,280,826  หุน (สองพันแปดรอยเจ็ดสิบหกลาน

สองแสนแปดหมื่นแปดรอยยี ่สิบ

หกหุน) 

 มูลคาหุนละ  : 0.50 บาท (หาสิบสตางค) 

 
โดยแบงออกเปน 

 
  

 หุนสามญั : 2,876,280,826 หุน (สองพันแปดรอยเจ็ดสิบหกลาน

สองแสนแปดหมื่นแปดรอยยี ่สิบ

หกหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ  : -ไมม-ี (-) 
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อำนาจในการดำเนนิการใด ๆ ท่ีจำเปน เกี่ยวของ และ/หรือ ตอเนื่องกับการออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการปรับ

สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DIMET-W4 ดังกลาว 
 

การเพิ่มทุน ประเภทหุน 
จำนวนหุน 

(หนุ) 

มูลคาที่ตราไว 

(บาท/หุน) 

รวม 

(บาท) 

 แบบกำหนดวัตุประสงคใน
การใชเงนิทุน 

หุนสามญั 54,603,669 0.50 27,301,834.50 

  หุนบุริมสิทธิ - - - 

 แบบมอบอำนาจท่ัวไป หุนสามญั - - - 
(General Mandate) หุนบุริมสิทธิ - - - 

 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพิ่มเติมหรือ

เสนอความคิดเห็น จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดง

สิทธิบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ครั้งท่ี 4 

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการปรบัสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัท 

ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ครั้งที่ 4 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตอไปนี ้
 

การเพิ่มทุน ประเภทหุน จำนวนหุน (หนุ) 
มูลคาที่ตราไว 

(บาทตอหุน) 

รวม 

(บาท) 

 แบบกำหนดวัตถุประสงคใน

การใช         

เงินทุน 

หุนสามญั 54,603,669 0.50 27,301,834.50 

  หุนบุริมสิทธิ - - - 

 แบบมอบอำนาจทั่วไป หุนสามญั - - - 

(General Mandate) หุนบุริมสิทธิ - - - 

 

ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

คะแนนเสียง จำนวนเสียง 
รอยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผูถือ

หนุซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 932,722,073 100 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

รวม 932,722,073 100 

หมายเหตุ  ในวาระนี้มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพ่ิม จำนวน 0 ราย จำนวนหุน 0 หุน รวมมีผูถือหุนเขาประชุม

ในวาระนี้ ทัง้สิน้จำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุนได 932,722,073 หุน 
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