
 

หนา 1 จาก 17 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ของ 

บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม 

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ของ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (E-AGM) จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยถายทอดสัญญาณจากสํานักงานใหญของ

บริษัท เลขท่ี 49/47 ถนนเจษฎาบดินทร ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

เร่ิมการประชุมเวลา 10.00 น. 

กอนเริ่มการพิจารณาในระเบียบวาระตาง ๆ นายกุดั่น สุขุมานนท (“ผูดําเนินการประชุม”) ไดแจงขอมูลที่สําคัญตอ

ผูถือหุน ดังนี ้

การประชุมในวันนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 25 ราย และมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน 

จํานวน 912 ราย รวมทั้งสิ้น 937 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 1,664,645,153 หุน หรือคิดเปนรอยละ 79.42 ของจํานวน

หุนทั้งหมดที่จําหนายไดแลวของบริษัท ครบเปนองคประชุม นอกจากนี้ ผูดําเนินการประชุมไดแนะนํากรรมการและผูเขารวม

ประชุมทุกทาน ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุม ใหผูถือหุนทุกคนไดทราบ ดังนี ้

กรรมการท่ีเขารวมประชุม 

1. ดร. สุพจน สิงหเสนห  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางนันทนา สังขวิจิตร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ  

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
  ความยั่งยืน 

3. นายยาญชัย ตันติรัฐพงศ  กรรมการ 
4. นายศิวพงศ บุญสาลี  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ 

 บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน  
5. ผศ.ดร. พูนศักดิ์ บุญสาลี  กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
6. นางจินตนา บุญสาลี กรรมการ และกรรมการบริหาร  
7. นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน  และ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
8. นางวรนุชนันท พงศสุรางค กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหา    

   และพิจารณาคาตอบแทน 
9. นางโสภิดา สุกใส  กรรมการ และกรรมการบริหาร   
10. นางเรณู วิลาศรี  กรรมการ และกรรมการบริหาร    
11. นายชวลิต ภานผา กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร   



 

หนา 2 จาก 17 

 

ผูบริหารของบริษัทที่เขารวมประชุม 

1. นายนาวิน แสงสันต  รองกรรมการผูจัดการ (บริหารภาคธุรกิจ)  
2. นายคํานึง สิงหคาร  ผูชวยกรรมการผูจัดการ   
3. นายสุรศักดิ์ คําทะเนตร  ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
4. นายประจักษ จันทรดํา  ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
5. นายชวลิต เกษมชลธาร  ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
6. นายวาทิพย ภานผา  ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
7. นายณัฐพล พุมสิริโรจน  ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
8. นายปรเมศร อินมา  ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

เลขานุการบริษัท 

1. นางทิพมาศ ลําเจริญ 

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด   

1. นางสาวสกุณา แยมสกุล  
2. นายวริษฐ แกวนพ 

ที่ปรึกษาที่เขารวมประชุม  

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กุดั่น แอนด พารทเนอรส จํากัด 

1. นายกุดั่น สุขุมานนท   ทนายความหุนสวน 

2. นางสาวณัฎฐา หงสชัชวาล ทนายความ ทําหนาท่ีตรวจสอบการนับคะแนนในการประชุม  

สําหรับการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ E- AGM ในปนี้ บริษัทไดเปดโอกาส

ใหผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนา และปรากฎวาไมมีผูถือหุนสงคําถามมาลวงหนา 

นอกจากนี้ เพื่อความมั่นใจในระบบการประชุมผูถือหุน ผูดําเนินการประชุมแจงวาการประชุมดวยวิธี E-AGM นี้ 
ดําเนินการโดยบริษัท โอเจ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนผูใหบริการระบบควบคุมการประชุมที่ไดรับการรับรองจาก
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และใชระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM ซึ่งเปนระบบที่สอดคลองกับประกาศของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 
2563  

ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงขอมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส ตลอดการประชุม โดยภาพและ
เสียง รวมถึงขอมูลจราจรอิเล็กทรอนิกสที่บันทึกไว ใหถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ดวย 

ในการนี้ เพื่อใหการประชุมเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผูดําเนินการประชุมแจงใหผูถือหุนทราบถึง
หลักเกณฑวิธีนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนน รวมถึงการแสดงความเห็นหรือซักถามในแตละวาระ ดังนี ้
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วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผย ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ ตองออกเสียงลงคะแนนเพียง
อยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ท้ังนี้ ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปน
บางสวนได (เวนแตเปนการออกเสียงของ Custodian) 

2. ขั้นตอนการลงคะแนนมีดังนี้  

• เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จึงไมมีการพิมพบัตรลงคะแนน 

• ในการลงคะแนนเสียง ขอใหทานผูถือหุนไปที่แถบหนาตาง E-Voting เพื่อทําการลงคะแนนในแตละวาระ
ภายในเวลาที่กําหนด คือ 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งนึงวา
ยืนยันการลงคะแนนหรือไม ใหกดตกลงเพื่อเปนการยืนยันการลงคะแนน  

• กรณีที่ผูถือหุนตองการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทําไดดวยการกดเลือกลงคะแนนใหมอีกครั้ง แตหากวาระ
ไดถูกปดไปแลว ผูถือหุนจะไมสามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได 

• เมื่อทานลงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว ขอใหทานกลับมายังหนาตาง E–meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของ
การประชุมตอ โดยเจาหนาที่จะทําการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

3. ผูถือหุนที่ไมออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไมกดลงคะแนนเขาในระบบภายในกําหนด
ระยะเวลา จะถือวามีมติเห็นดวย  

4. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว ถือวาผลคะแนนในวาระนั้นเปนที่สิ้นสุดแลว 

หลักเกณฑการนับคะแนนเสียง 

1. ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง และใหถือเอาเสียงขางมากเปนเกณฑในการลงมติ เวนแตกฎหมายกําหนดเปนอยางอ่ืน 
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานมีเสียงช้ีขาดอีกเสียงหนึ่งตางหากจากในฐานะเปนผูถือหุน 

2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในท่ีประชุม เฉพาะทีอ่อกเสียงไมเห็นดวย 
และ/หรือ งดออกเสียง แลวนําไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนในที่ประชุม โดยสวนที่เหลือจะถือวา
เปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวย ทั้งนี้ ไดนับรวมคะแนนเสียงท่ีผูมอบฉันทะไดลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบรอย
แลว ซึ่งไดบันทึกคะแนนเสียงดังกลาวไวลวงหนาในตอนท่ีลงทะเบียนเขาประชุมแลว 

3. การแจงผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแตละ
ระเบียบวาระจะใชจํานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุด  

4. กรณีที่จะถือวาเปนบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะแสดงเจตนาไมชัดเจนในบัตรลงคะแนน เชน 
ลงคะแนนเสียงเกินกวา 1 ชองในบัตรลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเวนกรณีคัสโตเดียน) 
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การแสดงความเห็นหรือซักถาม  

1. หากทานผูถือหุนทานใดประสงคจะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให ซักถามหรือแสดงความเห็นที่
เกี่ยวของกับวาระนั้น ๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่มสงคําถามหรือแสดงความคิดเห็นผานชองทางและวิธีการ ดังนี ้

• การสอบถามโดยการพูด ทานตองอยูที่หนาตาง E–meeting จากนั้น ทานไปที่เมนู Participant และกดปุมยก
มือขึ้น (Raise Hand) เมื่อมีการขานชื่อทานผูถือหุน เจาหนาที่จะดําเนินการเปดไมคใหทานสอบถาม ผูถือหุน
จะตองกด Unmute และเปดไมคในอุปกรณของผูถือหุน ในการถามคําถามแตละครั้งใหทานแจงชื่อ-นามสกุล 
พรอมระบุวาทานมาดวยตนเองหรือเปนผูรับมอบฉันทะกอนเริ่มถามคําถามทุกครั้งเพื่อประโยชนในการจด
บันทึกการประชุมใหถูกตองครบถวน 

• การสอบถามโดยการพิมพ ใหทานไปที่เมนู Chat ในหนาตาง E–meeting เพื่อพิมพขอความและสงเขามายัง
ระบบการสงคําถามแบบพิมพ โดยแจงชื่อ-นามสกุล พรอมระบุวาทานมาดวยตนเองหรือเปนผูรับมอบฉันทะ 
หลังจากนั้นเจาหนาที่จะเปนผูอานคําถามของทานตามลําดับเวลาที่ปรากฎอยูในระบบ โดยขอสงวนสิทธิ์ในการ
ถามคําถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ เทาน้ัน 

กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถพูดผานไมคได ขอความกรุณาพิมพคําถามของทานมาทางชองทาง Chat แทน 

2. กรณีที่ไมมีผูเขารวมประชุมสอบถามเขามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดําเนินการประชุมตอ หากผูถือหุนมีคําถาม
เพิ่มเติม สามารถพิมพคําถามเขามาผานชองทาง Chat และเจาหนาที่จะทําการอานคําถามของทานในภายหลังการ
ปดการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ท่ีไดกําหนดไวลวงหนาแลว เพื่อใหการดําเนินการประชุมเปนไปโดยราบรื่น 
โดยในระหวางการพิจารณาวาระใด หากมีคําถามไมตรงตามวาระนั้น คําถามดังกลาวจะถูกนําไปสอบถามภายหลัง
จากปดการประชุมเชนกัน 

จากนั้น ดร. สุพจน สิงหเสนห ประธานกรรมการ ซึ่งเปนประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กลาวเปดประชุมและ
ตอนรับผูเขารวมประชุม ประธานฯ มอบหมายใหผูดําเนินการประชุมเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

วาระท่ี 1 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2564 

ผูดําเนินการประชุมเชิญนายศิวพงศ บุญสาลี ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจงใน
ระเบียบวาระนี ้

นายศิวพงศ บุญสาลี ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ รายงานตอท่ีประชุมวา 

บริษัทมีพอรตสินเชื่อ ณ สิ้นป 2564 อยูที่ 8,685 ลานบาท คิดเปนการเติบโตรอยละ 35.6 จากตนป 2564  
โดยแบงออกเปนลูกหนี้สินเชื่อสวนบุคคลที่มีทะเบียนรถเปนประกัน 4,103 ลานบาท สินเชื่อเกษตรกร 2,762 ลานบาท  
สินเชื่อสวนบุคคล 255 ลานบาท สินเชื่อนาโนไฟแนนซ 1,143 ลานบาท และสินเชื่อเชาซื้อ 422 ลานบาท และ ณ สิ้นป 2564 
บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้นจํานวน 720 สาขา เพิม่ขึ้นจํานวน 201 สาขา จากตนป 2564  

เมื่อพิจารณาพอรตสินเชื่อของบริษัทรายไตรมาสทุกไตรมาส ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ของป 2563 เห็นไดวาพอรต
สินเชื่อของบริษัทเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลา 7 ไตรมาส และในขณะเดียวกัน บริษัทยังสามารถรักษาระดับ
จํานวนหนี้ กับหนี้ประเภทที่ไมกอใหเกิดรายได หรือ NPL อยูที่ระดับรอยละ 2.1-2.2 ของพอรตสินเชื่อโดยรวมมาเปน
ระยะเวลา 5 ไตรมาสติดตอกัน 
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ในป 2564 บริษัทมีรายไดจากดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมทั้งหมด อยูที่ 1,839 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับสัดสวน
ของประเภทสินเชื่อและการเติบโตของพอรตสินเชื่อ รายไดจํานวน 1,839 ลานบาทนี้ คิดเปนการเติบโตรอยละ 14.3 เมื่อ
เทียบกับป 2563 

บริษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน จํานวน 607 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2563 จํานวน 45 ลานบาท คิดเปน
อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิรอยละ 8 โดยอัตรากําไรสุทธิเฉลี่ยทั้งปเทากับรอยละ 32.9 ทั้งนี้ อัตรากําไรสุทธิของบริษัท
เพิ่มขึ้นทุกไตรมาส ตลอดทั้งป 2564 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย(ROA) และอัตราผลตอบแทนผูถือหุน(ROE) เทากับ รอยละ 6.6 และ 12.9 
ตามลําดับ 

คุณภาพพอรตลูกหนี้ดี (Stage 1) มีสัดสวนลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ หรือคางชําระไมเกิน 1 เดือน อยูที่ 
รอยละ 95 ในสวนของลูกหนี้ท่ีคางชําระเกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน อยูที่รอยละ 2.2  

บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อยูที่ 208 ลานบาท คิดเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อดอยคุณภาพ 
(coverage ratio) รอยละ 109 

ทั้งนี้ ในป 2564 บริษัทยังคงมีความสามารถในการแขงขันและทํากําไรไดดี โดยมีอัตราดอกเบี้ยรับเฉลี่ยทั้งป
รอยละ 24.4 และ อัตราดอกเบี้ยจายโดยเฉลี่ยรอยละ 2.5 ทําใหมีสวนตางอัตราดอกเบี้ยอยูที่รอยละ 21.9 

จากนั้น ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี้  
 
นายธีรภัทร นิคมานนท (ผูถือหุนมาดวยตนเอง) สอบถามดังนี ้

1. สินเชื่อทะเบียนรถยนต และสินเชื่อทะเบียนรถยนตเงื่อนไขเกษตรกร แตกตางกันอยางไร โดยอยากทราบ
ขอแตกตางเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการชําระเงิน และ เงื่อนไขอื่น ๆ 

คุณศิวพงศ บุญสาลี (ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจดัการ) ช้ีแจงดังนี้  

สินเชื่อทะเบียนรถยนต และสินเชื่อทะเบียนรถยนตเงื่อนไขเกษตรกร เปนสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับทีม่ี
ทะเบียนรถเปนประกัน อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อทั้งสองประเภท โดยเฉลี่ยอยูที่ รอยละ 20-24 แบบลดตนลดดอก โดยอัตรา
ดอกเบี้ยจะขึ้นอยูกับประเภทหลักประกันของลูกคา  

สําหรับการผอนชําระ หากเปนสินเชื่อทะเบียนรถยนตทั่วไป จะเปนการผอนชําระเงินตนและดอกเบี้ยแบบราย
เดือน สําหรับสินเชื่อทะเบียนรถยนตเงื่อนไขเกษตรกร ลูกคาสามารถทยอยชําระเงินตนและดอกเบี้ยทั้งหมดได ภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 4 เดือน โดยอาจนํามาชําระในคราวเดียวท้ังหมดได 

2. สินเชื่อนาโนไฟแนนซ มีการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ขอทราบขอมูลการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป และการเติบโตเฉลี่ย
สัญญาละเทาใด 

คุณศิวพงศ บุญสาลี (ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจดัการ) ช้ีแจงดังนี้  

มูลคาสัญญาโดยเฉลี่ยของสินเชื่อนาโนไฟแนนซ อยูที่ 20,000-25,000 บาท และในบางกรณีอาจใหวงเงินสูงได
ถึง 50,000 บาท โดยขึ้นอยูกับลักษณะการประกอบอาชีพของลูกคา 
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3. ขอทราบมุมมองผูบริหารเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท ศักดิ์สยาม เมกเกอร โดรน จํากัด ในสวนของกลุมลูกคา 
ความชํานาญของบริษัท เปนอยางไร เนื่องจากบริษัทนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโดรน ซึ่งเปนธุรกิจใหมที่คอนขาง
แตกตางจากธุรกิจเดิมของบริษัทพอสมควร 

คุณศิวพงศ บุญสาลี (ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจดัการ) ช้ีแจงดังนี้  

แนวคิดในการจัดตั้งบริษัท ศักดิ์สยาม เมกเกอร โดรน จํากัด มาจากการที่บริษัทเห็นวา ลูกคาของบริษัทสวน
ใหญ ประมาณรอยละ 60-70 ประกอบอาชีพเปนเกษตรกร หรือมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรม การใชโดรนเกษตรจะเปน
คุณประโยชนสําหรับประชาชนในภาคเกษตรกรรม โดยสามารถลดตนทุนในการใชปุย ทําใหเกษตรกรมีปุยเหลือใชมากขึ้น  
เพิ่มผลผลิต และสรางรายได มีความเปนอยูที่ดีขึ้น อีกทั้งเปนการสนับสนุนการใหสินเชื่อ ซึ่งเปนธุรกิจหลักและดั้งเดิมของ
บริษัท โดยบริษัทไดเพิ่มสินเชื่อโดรนเกษตรเปนสินเชื่อประเภทใหมดวย ทําใหเกษตรกรมีรายไดเหลือเพียงพอ มีความสามารถ
ในการชําระหนี้ดีขึ้น สรางอาชีพใหม ๆ และกลับมาเปนลูกคาของบริษัท 

4. ในรายงานประจําป มีการตั้งเปาหมายขยายสาขาจาก 720 สาขา เปน 1,119 สาขาในป 2566 อยากทราบ
วาตัวเลขดังกลาวมีแผนดําเนินการอยางไร จะเปนการเขาซื้อกิจการ (take over) หรือการขยายสาขา และความมั่นใจของ
บริษัทในการดําเนินการตามแผนดังกลาว 

คุณศิวพงศ บุญสาลี (ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจดัการ) ช้ีแจงดังนี้  

บริษัทไดใหคํามั่นกับนักลงทุนไวในหนังสือชี้ชวนของบริษัท เมื่อป 2563 วา ในทุก ๆ 3 ป บริษัทจะเติบโตเปน
จํานวน 2 เทา ไมวาจะเปนในสวนของพอรตลูกหนี้สินเชื่อ จํานวนสาขา หรือผลประกอบการ และในดานอื่น ๆ  

จํานวนสาขา 1,119 สาขาที่ตั้งเปาหมายไวนั้น มาจากการคํานวณการเติบโตจํานวน 2 เทา ภายในระยะเวลา 3 
ป โดยในป 2564 เราเปดสาขาไดประมาณ 200 แหง และในป 2565 ตามแผนงานเราจะเปดเพิ่มอีก 210 สาขา และในป 
2566 อีกอยางนอย 200 สาขา เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่ไดแถลงไว การเปดสาขาจะมีทั้งในจังหวัดใหม ๆ ที่ใกลเคียงกับ
พื้นที่เดิม หรือขยายสาขาเพิ่มในจังหวัดเดิม โดยปจจุบันสํานักงานใหญของบริษัทอยูที่อุตรดิตถ สาขาที่ไกลที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดอุบลราชธานี สวนทิศใตไกลสุด คือ จังหวัดราชบุรี 

ไมมีผูถือหุนประสงคแสดงความคิดเห็นหรือซักถามคําถามเพิ่มเติมในวาระนี้  

มติที่ประชุม 

วาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการลงมต ิ  
 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ผูดําเนินการประชุมเชิญนางเรณู วิลาศรี  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ (บริหารงานบัญชี – การเงิน) 
เปนผูชี้แจงในระเบียบวาระนี้ 

นางเรณู วิลาศรี  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ (บริหารงานบัญชี – การเงิน) รายงานตอที่ประชุมวา 
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 งบการเงินของบริษัทไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส  

เอบีเอเอส จํากัด โดยผูสอบบัญชีมีความเห็นวา “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะทางการเงินรวมของ

บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย (กลุมกิจการ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดําเนินงาน

เฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามควรใน

สาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน” 

 งบการเงินไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยแสดงอยูในรายงานประจําป (แบบ 56-1 

One Report) ของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับ

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

 สรุปสาระสําคัญงบการเงินของบริษัท สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

หนวย: ลานบาท 

รายการ 
ณ 31 ธันวาคม 

2564 
ณ 31 ธันวาคม 

2563 
เปลี่ยนแปลง 

รอยละ + / (-) 

รวมสินทรัพย 9,530 8,778 8.56 

รวมหนี้สิน 4,623  4,270  8.28 

รวมสวนของผูถือหุน 4,907 4,508 8.84 

รายไดรวม 1,848 1,614 14.49 

กําไรสุทธ ิ 607 562 8.11 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 0.29 0.35 (17.67) 

จากนั้น ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนประสงคแสดงความคิดเห็นหรือซักถามคําถามในวาระนี้ ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน หากผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรือของดออกเสียงในการลงมติสําหรับวาระนี้ สามารถเลือกลงคะแนนไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียงตามหนาจอท่ีปรากฎ 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตจาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ไดตรวจสอบและรับรองแลว และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลววาถูกตอง ครบถวน เปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้
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  มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 1,664,862,553 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.00 

 1,664,862,553 100.00 

หมายเหต ุ ในวาระนี้มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริม่ประชุมจํานวน 2 ราย จํานวนหุน 217,400 หุน รวมมีผูถือหุน
เขาประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจํานวน 939 ราย รวมจํานวนหุนได 1,664,862,553 หุน 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานประจําป 2564 

 ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา ตามมาตรา 116 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอบังคับของบริษัท 

ขอ 54 กําหนดวา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 

หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการ หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และหลังหักสํารองตามกฎหมายของแตละป โดยอัตราการจายเงินปนผลดังกลาวอาจ

เปลี่ยนแปลงไปจากทีก่ําหนดไว ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง ความจําเปนในการลงทุน เงินทุน

หมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและขอจํากัดตามที่กําหนดไวในสัญญากูยืมเงิน และปจจัยอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ ผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร โดยการจายเงินปนผลดังกลาวจะไม

เกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยูในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 ในป 2564 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 607,541,547.02 บาท บริษัทเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2565 พิจารณาอนุมัติ ดังนี ้

1. อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2564 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 31 ลานบาท 

2. อนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2564 จํานวน 243,136,000 บาท โดยชําระ
ใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.116 บาท ตอหุน และกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record 
Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2565 และกําหนดการจายเงินปนผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 
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ขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการป 2563 ถึงป 2564 

รายละเอียดการจายเงินปนผล 
ป 2564 

(ปที่เสนอ) 

ป 2563 

สิ้นป ระหวางกาล 

1. กําไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาท) 607,541,547 561,907,507 - 

2. จํานวนหุน (หุน) 2,096,000,000 2,096,000,000 1,550,000,000 

3. เงินปนผลจายอัตราตอหุน (บาท) 0.116 0.108 0.484 

4. รวมจํานวนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท) 243,136,000 226,368,000 750,200,000 

5. สัดสวนการจายปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ (รอยละ) 40.02 40.29 - 

จากนั้น ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนประสงคแสดงความคิดเห็นหรือซักถามคําถามในวาระนี้ ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน หากผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรือของดออกเสียงในการลงมติสําหรับวาระนี้ สามารถเลือกลงคะแนนไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียงตามหนาจอที่ปรากฎ 

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมตอินุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2564 เปนทุนสํารองตาม
กฎหมาย จํานวน 31 ลานบาท และอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2564 จํานวน 243,136,00 
บาท โดยชําระใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.116 บาท ตอหุน ตามรายละเอียดที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

  มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 1,664,862,553 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.00 

 1,664,862,553 100.00 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 71 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอบังคับของบริษัท 
ขอ 22 ไดกําหนดใหในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการ ถาจํานวนกรรมการแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับหนึ่งในสาม โดย
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามมาตรานี้ อาจไดรับเลือกตั้งใหมได 

ปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 11 ทาน โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 
2564 มีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 4 ทาน ดังนี ้

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

1.  นางจินตนา บุญสาลี  กรรมการ / กรรมการบริหาร 

2.  นางโสภิดา สุกใส กรรมการ / กรรมการบริหาร 

3.  นายชวลิต ภานผา   กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4.  นางเรณู วิลาศร ี กรรมการ / กรรมการบริหาร 

ในการนี้ เพื่อความโปรงใสและเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผูดําเนินการประชุมไดเชิญกรรมการที่
ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัททั้ง 4 ทานขางตน ออกจากหองประชุมจนกวาการพิจารณาใน
วาระนี้จะจบลง 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูดําเนินการพิจารณา
เสนอช่ือผูที่เหมาะสมเปนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดเสนอความเห็นวากรรมการทั้ง 4 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู มีประสบการณและประวัติการทํางานที่ดี มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนที่
กวางไกลและไมมีความดางพรอยในดานคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอบริษัท สามารถอุทิศเวลาใหกับการกํากบั
ดูแลกิจการของบริษัทไดอยางเพียงพอ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคลองกับองคประกอบและโครงสรางของกรรมการ 
และเปนผูมีคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ ทางคณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานซึ่งจะตองออกจากตําแหนงตามวาระในการ
ประชุมครั้งน้ี โดยใหกลับมาดํารงตําแหนงดังตอไปนี้อีกวาระหนึ่ง 

1. นางจินตนา บุญสาลี  กรรมการ / กรรมการบริหาร 

2. นางโสภิดา สุกใส กรรมการ / กรรมการบริหาร 

3. นายชวลิต ภานผา   กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. นางเรณู วิลาศร ี กรรมการ / กรรมการบริหาร 
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สําหรับคุณสมบัติของกรรมการแตละทาน รวมถึงเอกสารประกอบอธิบายเกี่ยวกับนิยามคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระ ปรากฎในหนังสือเชิญประชุมท่ีไดสงใหทานผูถือหุนทุกทานแลว 

นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการทดแทนตําแหนงที่วางจากการพนตําแหนงตามวาระ 
โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับตําแหนงกรรมการ ระหวางวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง  
15 มกราคม 2565 ทางเว็บไชตของบริษัท อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาเพื่อใหบริษัท
พิจารณา  

จากนั้น ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนประสงคแสดงความคิดเห็นหรือซักถามคําถามในวาระนี้ ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน หากผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรือของดออกเสียงในการลงมติสําหรับวาระนี้ สามารถเลือกลงคะแนนไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียงตามหนาจอที่ปรากฎ 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 4 ทาน กลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการ และตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการแตงตั้งกรรมการเปน
รายบุคคล ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้ 

(1) นางจินตนา บุญสาล ี

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 1,664,862,553 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.00 

 1,664,862,553 100.00 
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(2) นางโสภิดา สุกใส  

 มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 1,664,862,553 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.00 

 1,664,862,553 100.00 

 

(3) นายชวลิต ภานผา  

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 1,664,862,553 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.00 

 1,664,862,553 100.00 

 

(4) นางเรณู วิลาศร ี 

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 1,664,862,553 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.00 

 1,664,862,553 100.00 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ประจําป 2565  

ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 90 แหงพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอบังคับบริษัท ขอ 
36 บําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนกําหนด กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ
จากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือ
ตามที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา โดยอาจกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑเฉพาะและ
จะกําหนดเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นก็ได นอกจากนั้น 
กรรมการบริษัทของบริษัทมีสิทธิไดรับคาเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ คาตอบแทนขางตนจะไม
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจางของบริษัทในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและ
ผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ทั้งนี้ การจายคาตอบแทนดังกลาวจะตองไมขัดหรือแยงกับการดํารง
คุณสมบัติของกรรมการที่เปนอิสระตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ในการพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สําหรับป 2565 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 จึงเห็นสมควรใหนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 โดยคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับ
กรรมการประจําป 2565  มีอัตราเทากับป 2564 ที่ผานมา และจายในรูปแบบของเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ 
รายละเอียดมีดังนี ้ 

คณะกรรมการ ป 2564 ป 2565 
(ปที่เสนอ) 

คณะกรรมการบริษัท 

     ประธานกรรมการ 

     กรรมการอิสระ 

     กรรมการ 

 

40,000 บาท 

30,000 บาท 

15,000 บาท 

 

40,000 บาท 

30,000 บาท 

15,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

     ประธานกรรมการตรวจสอบ 

     กรรมการตรวจสอบ  

 

30,000 บาท 

20,000 บาท 

 

30,000 บาท 

20,000 บาท 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริหารความเสีย่งจากกรรมการอสิระและกรรมการที่ไมใชผูบริหาร 

 

30,000 บาท 

20,000 บาท 

 

30,000 บาท 

20,000 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจากกรรมการอิสระและกรรมการ

ที่ไมใชผูบริหาร 

 

30,000 บาท 

20,000 บาท 

 

30,000 บาท 

20,000 บาท 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน* 

    ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 

กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจากกรรมการอสิระและกรรมการที่

ไมใชผูบรหิาร 

 

- 

- 

 

30,000 บาท 

20,000 บาท 
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คณะกรรมการ ป 2564 ป 2565 
(ปที่เสนอ) 

คาบําเหน็จกรรมการ : คณะกรรมการจัดสรรตามเหมาะสม ไมเกิน  

3,200,000 บาท 

ไมเกิน  

3,200,000 บาท 

*ป 2565 คณะกรรมการบริษัทเสนอขอตั้งแตคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนเพิ่ม 1 คณะ 
คาตอบแทนที่มิใชตัวเงินและผลประโยชนตอบแทนอื่น -ไมมี- 
 
จากนั้น ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคดิเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
 
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนประสงคแสดงความคิดเห็นหรือซักถามคําถามในวาระนี้ ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่

ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม หากผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรือของดออกเสียงในการลงมติสําหรับวาระนี้ สามารถเลือก
ลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงตามหนาจอที่ปรากฎ 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติอนุมัติคาตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ประจําป 2565 โดย
คาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการประจําป 2565 มีอัตราเทากับป 2564 ที่ผานมา และจายในรูปแบบของเบี้ย
ประชุมและบําเหน็จกรรมการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

เห็นดวย 1,664,862,553 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บัตรเสีย 0 0.00 

 1,664,862,553 100.00 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2565 

ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 120 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอบังคับของ
บริษัท ขอ 62 และ ขอ 63 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีทุกป โดยที่ประชุมผูถือหุนอาจเลือก
ผูสอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเขารับตําแหนงอีกได และผูสอบบัญชีควรไดรับคาตอบแทนเทาใด ใหท่ีประชุมผูถือหุนกําหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ที่ผานมา ประสบการณและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล มีความรูความเขาใจในธุรกิจของกลุมบริษัทเปนอยางดี  
จึงเห็นสมควรเสนอให บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท และเห็นสมควร 
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ใหแตงตั้งบุคคลตามรายชื่อตอไปนี้ จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 
2565 มีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทได 

รายนามผูสอบบัญช ี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
ประวัติการลงลายมือชื่อ 

ในงบการเงิน 

1. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ 7352 - 

2. นายไพบูล ตันกูล 4298 - 

3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล 5399 - 

นายไพบูล ตันกูล เปนผูสอบบัญชีรายใหม ซึ่งพิจารณาเสนอใหอนุมัติเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในปนี้  
โดยสาเหตุจากการเปลี่ยนผูสอบบัญชีจาก นางสกุณา แยมสกุล เปน นายไพบูล ตันกูล เนื่องจาก นายไพบูล ตันกูล มีคุณสมบตัิ
เหมาะสมในการนําเสนอช่ือเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นสมควรเสนอใหกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2565 เปน
จํานวน 3,000,000 บาท และบริษัทยอย 350,000 บาท โดยไมรวมคาใชจายอื่น ๆ 

ตารางเปรียบเทียบคาสอบบัญชี 

คาสอบบัญช ี
รอบบัญชี 2565 (ปที่เสนอ) รอบบัญชี 2564 

คาสอบบัญช ี บริการอื่น คาสอบบัญช ี บริการอื่น 

1.บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 3,000,000 - 3,100,000 - 

2.บริษัท ศักดิ์สยาม เมกเกอร โดรน จํากัด (บริษัทยอย) 350,000 - - - 

อนึ่ง ผูสอบบัญชีของบริษัท และผูสอบบัญชีของบริษัทยอย สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน ไดแก บริษัท 
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด โดยกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทยอย ประจําป 2565 จํานวน 350,000 บาท 
โดยไมรวมคาใชจายอื่น 

ทั้งนี้ บริษัทท่ีเปนสํานักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตนนั้นไมมีความสัมพันธ และ/หรือ 
มีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว โดยรายละเอียดประวัติโดย
ยอของผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน ปรากฎในหนังสือเชิญประชุมท่ีไดสงใหทานผูถือหุนทุกทานแลว 

จากนั้น ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนประสงคแสดงความคิดเห็นหรือซักถามคําถามในวาระนี้ ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน หากผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรือของดออกเสียงในการลงมติสําหรับวาระนี้ สามารถเลือกลงคะแนนไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียงตามหนาจอที่ปรากฎ 
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มติที่ประชุม 

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนสํานักงาน
สอบบัญชีของบริษัท และใหแตงตั้ง (1) นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7352 และ/หรือ (2) นายไพบูล 
ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ (3) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5399 แหง 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2565 โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีจํานวน 3,000,000 บาทตอป และบริษัทยอย 350,000 บาทตอป ไมรวมคาใชจายอื่น ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี  

มีผูถือหุน จํานวน (เสียง) 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 1,664,862,553 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.00 

 1,664,862,553 100.00 

 

วาระท่ี 7 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

ผูดําเนินการประขุมไดสอบถามผูถือหุนวา มีผูถือหุนทานใดจะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม ปรากฎวา
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องใหท่ีประชุมพิจารณาเพิ่มเติม 

 จากนั้น ผูดําเนินการประขุมเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานฯ กลาวปดการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2565 

ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 

 

ปดการประชุม เวลา 11.00 น. 

 

 

 

 



 

หนา 17 จาก 17 

 

 

 

 

     

(นายสุพจน สิงหเสนห) 

ประธานที่ประชุม 

 

 

 

     

(นางทิพมาศ ลําเจรญิ) 

เลขานุการบริษัท 

ผูบันทึกการประชุม 
  

 

 


