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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2565 
บริษัท เอเอ็มอาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) 

ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  

วัน สถานที่ และเวลา 

บริษัท เอเอ็มอาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน)  (“บริษัท”) ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 (“ที่ประชุม”) เมื่อวนัท่ี 
27 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ดว้ยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เท่านัน้ โดยถ่ายทอดจากหอ้งอบุลชาติ โรงแรมสวิสโฮเต็ล 
กรุงเทพ รชัดา 204 ถนนรชัดาภิเษก หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  10320 

 
กรรมการที่เข้าประชุม (กรรมการมีทัง้หมด 7 ทา่น เขา้รว่มประชมุคิดเป็น 100% ของจ านวนกรรมการทัง้หมด) 
1. นายสมศกัดิ ์ จนัทรน์อ้ย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรษัิท 
2. นายเจษฎา  พรหมจาด กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. ดร. พรชยั  ดา่นวิวฒัน ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 
4. รศ.ดร.สเุจตน ์ จนัทรงัษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
5. นายมารุต  ศิรโิก กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
6. นายวิวฒัน ์ นิติสนุทรางกรู กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายจดัซือ้ 
7. นายกิตติรฐั  ทวีลาภ กรรมการ 

ผู้บริหารและผู้อ านวยการฝ่าย ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายธงชยั  จิรฐิัติพนัธุ ์ รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ฝ่ายงานบญัชีและการเงิน 
2. นายเชาวนิจ  ธนวงศว์ิบลูย ์     รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารฝ่ายการขาย ดา้น ISS 
3. นางวาสนา  นาคถาวร         รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารฝ่ายปฏิบตัิการ 
4. นางสาวสริริตัน ์ จรยิสกลุทอง       ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ 
5. นางสาวนนัทิกา  ลิม้วิรยิะเลศิ ผูส้อบบญัชี จากบรษัิท ไพรซ์วอเตอร ์เฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอส จ ากดั 
6. นางสาวมนญัญา  ฐิตินนัทวรรณ  ที่ปรกึษากฎหมาย จากบรษัิท ที่ปรกึษากฎหมาย ซีเอ็มที จ ากดั 
7. นางสาวธนวรรณ     ชลายนนาวิน  ที่ปรกึษากฎหมาย จากบรษัิท ที่ปรกึษากฎหมาย ซีเอ็มที จ ากดัเป็นสกัขีพยานในการ      
                                                                       นบัคะแนน 
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เร่ิมการประชุม 

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นายศุภศานต ์สระทองโฉม ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้จง้ว่า มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ย
ตนเอง จ านวน 18 ราย คิดเป็นจ านวน 73,759,900 หุน้ และโดยการมอบฉนัทะจ านวน 100 ราย นบั คิดเป็นจ านวน 350,467,400 หุน้ 
รวมผูถื้อหุ้นผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะทัง้สิน้ 118 ราย จ านวนหุน้รวมไดท้ั้งสิน้ 424,227,300 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
70.7046 ของจ านวนหุน้ 600,000,000 หุน้ ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของ
บรษัิทแลว้ (บรษัิทมีทนุจดทะเบียนช าระแลว้ จ านวน 300,000,000 บาท มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท) )   

ประธานกรรมการบริษัท นายสมศกัดิ์ จนัทรน์อ้ย ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะทกุท่านเขา้สู ่การประชุม  โดยแจง้ที่ประชุมเรือ่งความจ าเป็น จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของสถานการณ ์COVID-19 
ยงัไม่กลบัสู่สภาวะปกติ   จึงก าหนดใหจ้ัดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-MEETING) 
ภายใตพ้ระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผา่น สือ่อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และ ประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เรือ่ง 
มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถึง กฏหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
โดยถ่ายทอดจากโรงแรม สวิสโฮเทล หอ้งอบุลชาติ   

ประธานฯ แจง้วา่ บรษัิท จะด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ตามที่ไดร้ะบใุนหนงัสอืเชิญประชมุ และ ไดม้อบหมายใหน้าย
ศภุศานต ์สระทองโฉม (“ผูด้  าเนินการประชมุ”) กลา่วชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชมุและขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้
ในแตล่ะวาระ ดงันี ้

ผูด้  าเนินการการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ใหค้วามส าคญักับขอ้มลูสว่นบคุคลของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ และ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จะท าการบนัทกึภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์เพื่อใชใ้นการจดัท า และการประชาสมัพนัธก์ารประชมุทางสือ่อิเล็กทรอนิกสแ์ละสื่อสิง่พิมพ ์
โดยภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชมุนี ้อาจปรากฏภาพของทา่นท่ีเขา้รว่มประชุมในครัง้นี ้แต่จะไมม่ีการระบรุายละเอียดตวั
บคุคลที่เขา้มารว่มประชมุ   

ในการประชมุผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกสค์รัง้นี ้บรษัิท ไดม้อบหมายให ้บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  เป็นหนว่ยงานอิสระที่
เป็นผูใ้หบ้ริการระบบ ซึ่งไดป้ระเมินตนเองกบัหน่วยงานส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(“สพธอ.” หรือ “ETDA”) แลว้ โดย
ใหบ้ริการลงทะเบียน และประมวลผลการนบัคะแนนเสียงในการประชุม พรอ้มกันนี ้ได้น าส่งคู่มือประกอบการใชง้านระบบ E-AGM 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชุมในคราวนี ้ไดร้บัทราบเป็นการลว่งหนา้แลว้ 

1. การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนันี ้จะมีวาระการประชุมทัง้สิน้จ านวน 9 วาระ รายละเอียดปรากฎตาม
หนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุที่ไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้แลว้ การประชมุจะพิจารณาเรื่อง ตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะ
น าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติส  าหรับวาระนั้น  ๆ กรณีที่  
ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใดตอ้งการซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น  

กรณีประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการพิมพค์ าถาม สามารถด าเนินการได ้ดงันี ้

(1) ใหไ้ปท่ีเมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพข์อ้ความ 
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(2) กดปุ่ ม Enter เพื่อสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

กรณีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงันี ้

(1) ใหไ้ปท่ีเมน ูParticipant ทางดา้นลา่ง และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand)   

(2) เมื่อผูด้  าเนินการการประชมุขานช่ือของผูถื้อหุน้ เจา้หนา้ที่จะด าเนินการเปิดไมโครโฟนใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม ผูถื้อ
หุน้จะตอ้งกด Unmute เมื่อเปิดไมโครโฟนในอปุกรณข์องผูถื้อหุน้ กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถพดูผ่านไมโครโฟน
ได ้ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของผูถื้อหุน้ มาทางช่องทาง Chat แทน  

(3)  ในการถามค าถามแต่ละครัง้ทัง้ผ่านการพิมพข์อ้ความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณา แจง้ ช่ือ-นามสกุล 
พรอ้มระบุว่าผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะก่อนเริ่มถามค าถามทกุครัง้เพื่อประโยชนใ์นการจด
บนัทึกการประชุมใหถู้กตอ้งครบถ้วน และขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่สอบถามโดยผ่านการสนทนา 
กรุณาเปิดกลอ้งก่อนซกัถามทกุครัง้เพื่อประโยชนใ์นการบนัทกึเพื่อการยืนยนัตนตามที่กฎหมายก าหนด 

บรษัิทขอความรว่มมือใหถ้ามค าถาม เฉพาะในช่วงเวลาที่บรษัิทเปิดโอกาสใหซ้กัถาม และขอใหผู้ถื้อหุน้ถามค าถามที่
เก่ียวเนื่องกับวาระการประชุมนัน้ๆ ส่วนค าถามที่ไม่เก่ียวขอ้งกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ ในกรณีที่มี
ค  าถามถกูสง่เขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก บรษัิทขอสงวนสทิธิเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลอืกค าถามตามความเหมาะสม 

ภายหลงัสิน้สุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดใหม้ีการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียง
ลงคะแนนได ้ตามขัน้ตอนดงันี ้

(1) ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดไปท่ีแถบหนา้ตา่ง E-Voting เพือ่ท าการลงคะแนนในแตล่ะวาระภายในเวลา
ที่ก าหนด (ประมาณ 1 นาท)ี เมื่อกดเลอืกวาระท่ีตอ้งการลงคะแนนแลว้ ระบบจะแสดงป๊อบอปั (“pop-up”) 
สอบถามอีกครัง้หนึง่วา่ ยืนยนัการลงคะแนนหรอืไม ่ใหก้ด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 

(2) ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถลงคะแนนแตล่ะวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื 
“งดออกเสยีง” อยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ กรณีที่ ไมไ่ดก้ดปุ่ มออกเสยีงลงคะแนนในวาระใด ๆ บรษัิทจะถือวา่ผู้
ถือหุน้ลงคะแนนเสยีงเป็น “เห็นดว้ย” ในวาระดงักลา่ว 

(3) ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถเปลี่ยนการลงคะแนน โดยการกดเลอืกใหมอ่ีกครัง้ ภายในเวลาที่ก าหนด 
หากบริษัทประกาศปิดระบบการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะ จะไม่สามารถ
ลงคะแนนหรอืเปลีย่นการลงคะแนนไดอ้ีก 

ส าหรบัผูท้ี่เขา้รว่มประชมุ ผา่นอปุกรณม์ือถือ หรอื แท็บเลต็ (“Tablet”) ขอให ้ ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 
สลบัการใช ้แอปพลเิคชั่น Zoom ไปยงัเว็บบราวเซอร ์Google Chrome (“Chrome”) เพื่อท าการลงคะแนนท่ี
เมน ูE-Voting 

เมื่อลงคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ลบัมายงัหนา้ตา่ง E-meeting ของ Zoom เพื่อรบัชมภาพและเสยีงของ
การประชมุตอ่ 
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2. การออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง ผูถื้อหุน้ใดที่มีสว่นไดเ้สียเป็น
พิเศษในวาระใดจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

3. ในการนบัคะแนนเสยีง 

วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และ วาระท่ี 7 ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน  

วาระท่ี 6 ตอ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ 

วาระท่ี 8 ตอ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ และมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ส าหรบัวาระท่ี 2 เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบจึงไมม่ีการออกเสยีงลงคะแนน 

บริษัท จะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ยการน าคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” หกัออกจากจ านวนหุน้
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสยีงที่ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ 

กรณีที่ไมม่ีผูใ้ดไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ใหถื้อวา่ที่ประชมุมมีติเป็นเอกฉนัท ์อนมุตัิในวาระดงักลา่ว 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชุมแทนและไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ บรษัิทได้
บนัทกึคะแนนเสยีงดงักลา่วตามที่ผูถื้อหุน้ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะแลว้ 

ประธานฯ แถลงว่า  มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบรษัิทแลว้ ประธานฯ ไดก้ลา่วเปิดประชมุ และเขา้สูร่ะเบียบวาระการประชมุ  

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดก้ลา่วเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 
15 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไดบ้ันทึกถูกตอ้งตามมติของที่ประชุม โดยมีส  าเนารายงานการประชุม
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1 

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียด และเสนอขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มีผูใ้ดสอบถามและแสดง
ความคิดเห็นใด 

มติ ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันทร์บัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ดว้ย
คะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นดว้ย จ านวน 424,227,300 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
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ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   0 
งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง   

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 

ประธานฯ แถลงวา่ บรษัิทไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2564 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบคิวอารโ์คด้ (QR-Code) พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุใน
ครัง้นีแ้ลว้ และมอบหมายใหน้ายธงชยั จิรฐิัติพนัธุ ์รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายงานบญัชีและการเงิน เป็นผูน้  าเสนอ
ผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2564 

นายธงชยั จิรฐิัติพนัธุ ์ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายงานบญัชีและการเงิน ไดก้ลา่วสรุปผลการด าเนินงานของบรษัิท
ประจ าปี 2564 ดงันี ้

- บรษัิท มีรายไดห้ลกัรวม 1,609 ลา้นบาท โดยรายไดห้ลกัในปีนีม้าจากงานโครงการวางระบบคมนาคมขนสง่ของ
รถไฟสายสเีขียวสว่นตอ่ขยาย และโครงการจดัหาและติดตัง้อปุกรณ ์ Ethernet Switch Layer 3 รวมถงึงานติดตัง้
ระบบกระจายน า้บาดาลดว้ยพลงังานแสงอาทติยซ์ึง่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัรายไดใ้นชว่งเวลาเดยีวกนักบัปีก่อน รายได้
รวมลดลง 37.6 % เป็นไปตามงบประมาณที่ไดต้ัง้ไว ้และงานท่ีไดร้บัการวา่จา้งในครึง่หลงัปี 2564 ยงัอยูใ่นชว่งตน้ๆ 
ของการสง่มอบและการรบัรูร้ายไดใ้นอนาคต 

- มีก าไรขัน้ตน้ 29.3% ซึง่ปรบัตวัสงูขึน้จาก 20.6% เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดยีวกนักบัปีก่อน โดยเกิดจากการควบคมุ
ตน้ทนุงานโครงการใหบ้รกิารระบบรถไฟฟา้และโครงการอื่น ๆ ที่มีประสทิธิภาพดีขึน้   

- บรษัิทมีก าไรสทุธิ 178.8 ลา้นบาท ลดลง 68.8 ลา้นบาท แตม่ีอตัราก าไรสทุธิปรบัเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 9.6 เป็นรอ้ยละ 
11.1 ภายใตก้ารบรหิารควบคมุงานและตน้ทนุภายใตส้ถานการณ ์ Covid-19 ใหม้ีประสทิธิภาพท่ีสดุ เปรยีบเทยีบ
จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ท าใหม้กี าไรสทุธิตอ่หุน้ 0.30 บาทตอ่หุน้   

- ในดา้นงบแสดงฐานะการเงิน บรษัิทมีสนิทรพัยร์วมจ านวน 2,161 ลา้นบาทเพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 567 ลา้น
บาท ทัง้นี ้รายการท่ีเพิม่ขึน้สว่นใหญ่มาจากเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด และ สนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่
ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม จากการออกจ าหนา่ยหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

- หนีส้นิรวมมีมลูคา่ 729 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นจ านวน 351 ลา้นบาท เนื่องจากการการลดลงของเจา้หนี ้
การคา้และเจา้หนีอ้ื่น และหนีส้นิท่ีเกิดจากสญัญางานโครงการ  

- ความเคลือ่นไหว ของ Backlog จากยอดตน้ปี 1,739 ลา้นบาท มาสูย่อดสิน้ปี  1,880 ลา้นบาท 
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 ล้านบาท หมายเหตุ 
ยอดตน้ปี 2564 1,739  
ขายงานไดเ้พิ่ม + 1,750 ได้มีการเซ็นสัญญาในไตรมาส 4 ได้แก่ โครงการปรับเปลี่ยนระบบงาน

ประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอรเ์มนเฟรมเป็นระบบWeb Application 
มลูคา่งาน 363.8 ลา้นบาท  
และ โครงการงานก่อสรา้งเปลีย่นระบบสายไฟฟา้อากาศเป็นสายไฟฟา้ใตด้ิน 
 เสน้ทางรถไฟฟา้สายสเีขียว สว่นที 1 มลูคา่งาน 469.5 ลา้นบาท   

รบัรูร้ายไดแ้ลว้ - -091,6   

ยอดสิน้ปี 2564 1,880 ที่มีนยัส  าคญั คือ 2   งานโครงการตามที่ระบ ุจะรบัรูร้ายไดปี้ 2565 - 5662  

- D/E ratio ณ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ 0.51 ต ่ากว่า อตุสาหกรรมเดียวกัน เนื่องจากไดเ้งิน IPO แต่ท าให ้Return on 
Equity (ROE) ลดลงมาที่ 12.5 % ณ สิน้ปี ดา้น Return on Asset (ROA) อยู่ที่ 8.3 % ซึ่งสงูกว่า 5% โดยเฉลี่ยใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั 

นอกจากนี ้บริษัท ไดจ้ดัท านโยบายการต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ัปชนัขึน้ เพื่อใหเ้กิดการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต
และคอรร์ปัชนัอยา่งเป็นรูปธรรมตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดใีนบรษัิท เพื่อใชถื้อเป็นแนวปฏิบตัิ และไดม้ีการรายงาน
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบในทกุไตรมาส โดยบรษัิท ยงัไมพ่บเรือ่งรอ้งเรยีนการกระท าทจุรติและคอรปัชั่นจนถึงปัจจบุนั 

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียด และเสนอขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มีผูใ้ดสอบถามและแสดง
ความคิดเห็นใด  

มติ ที่ประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายเจษฎา พรหมจาต ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้  าเสนองบการเงินของบริษัท 
ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ใหท้ี่ประชมุทราบ  

นายเจษฎา พรหมจาต ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดก้ลา่วสรุปรายละเอียดการพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินรวมของ
บรษัิท ส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไวด้งันี ้

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112  ซึ่งก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจัดท า 
งบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบัญชีของบรษัิทและตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชี ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนนัน้ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ  
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คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีการท างบแสดงฐานะการเงิน ดงักลา่ว ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564ซึง่ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้
ถือหุน้พิจารณาอนมุตัิ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2 (แบบ 56-1 One Report) (หวัขอ้ งบ
การเงิน) โดยสรุปสาระส าคญัดงันี ้                

รายการตามงบการเงนิ 
หน่วย: ล้านบาท 

 
2564 

 
2563 

เปลี่ยนแปลง 

สนิทรพัยร์วม 2,160.74 1,593.56 +36% 
หนีส้นิรวม 729.41 1,080.35 -32% 
สว่นของผูถื้อหุน้ 1,431.33 513.21 +179% 
รายไดร้วม  1,615.42 2,584.07 -37% 
ก าไรสทุธิ 178.80 247.55 -28% 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.30 1.13  

ภายหลงัการน าเสนอรายละเอยีดงบการเงินรวมของบรษัิทบรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียด และเสนอ
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฎวา่ไมม่ผีูเ้ขา้ประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด 

มติ ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 

เห็นดว้ย จ านวน 424,227,300 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   0 
งดออกเสยีง จ านวน  0 เสยีง   

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 การจ่ายเงนิปันผลและรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล  

 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายธงชยั จิรฐิัติพนัธุ ์ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายงานบญัชีและการเงิน เป็นผูน้  าเสนอ 
การพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรผลก าไรจากการด าเนินงานของบรษัิท ส าหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 การจ่ายเงินปันผลและรบัทราบการจ่ายปันผลระหวา่งกาล 

นายธงชยั ไดน้ าเสนอการพจิารณาและอนมุตัิการจดัสรรผลก าไรจากการด าเนินงานของบรษัิท ส าหรบัรอบปีบญัชี 
สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 การจ่ายเงินปันผลและรบัทราบการจ่ายปันผลระหวา่งกาล ดงันี ้

ตาม พ.ร.บ มหาชน มาตรา 115 ก าหนดใหบ้รษัิทจา่ยเงินปันผลจากเงินก าไรเทา่นัน้ โดยหา้มจ่ายเงินปันผลในกรณีที่
บรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ และตามมาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 50 ก าหนดวา่บรษัิทตอ้งจดัสรรก าไร
สทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา 
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(ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึง่ขณะนีบ้รษัิทไดส้  ารองครบตาม
กฎหมายแลว้ 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงั
หักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท  
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน 
ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่ อบริหารกิจการ และแผนการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท  
ตามที่คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร 

ในระหวา่งปี 2564 คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 2 คราว ดงันี ้

1. ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 6/2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2564 ไดม้มีติอนมุตัิใหจ้า่ยเงินปันผล
ระหวา่งกาล ในอตัราหุน้ละ 0.27 บาท (หรอืคิดเป็นเงินจ านวน 121,500,000 บาท) ส าหรบัหุน้ จ านวน 450,000,000 
หุน้ (ก่อนการเสนอขายหุน้ IPO) และไดจ้่ายใหผู้ถื้อหุน้แลว้เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม 2564 

2. ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 7/2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 16 สงิหาคม 2564 ไดม้มีติอนมุตัใิหจ้า่ยเงิน 
ปันผลระหวา่งกาล ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท (หรอืคิดเป็นเงินจ านวน 48,000,000 บาท) ส าหรบัหุน้จ านวน 
600,000,000 หุน้ (ภายหลงัการเสนอขายหุน้ IPO) และไดจ้่ายใหผู้ถื้อหุน้แลว้เมื่อวนัท่ี 15 กนัยายน 2564 

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีก าไรสุทธิจากผลการ
ด าเนินงานเป็นจ านวนรวมทั้งสิน้  178,799,887 บาท และก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร จ านวน 167,522,127 บาท
คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 เพิ่มเติม ในอตัราหุน้ละ 
0.08 บาทหรือ คิด เป็นเงินจ านวน 48,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 600,000,000 หุ้น  ที่ปรากฏรายช่ือ  
ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้เพื่อสทิธิในการรบัเงินปันผลวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2565  ดงันัน้ อตัราเงินปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการ ปี 2564 หากคิดเฉพาะช่วงหลงัการ
เสนอขายหุน้ IPO หรอืหลงัเขา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมในอตัรา 0.16 บาทต่อหุน้หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 53 จากก าไรสทุธิตาม 
งบการเงินเฉพาะกิจการท่ี 0.30 บาทตอ่หุน้ สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทท่ีไมต่  ่ากวา่ 40% ของก าไร
สทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทัง้นี ้เงินปันผลดงักลา่ว จะถกูหกัภาษี  ณ ที่จ่ายตามอตัราที่กฎหมายก าหนด   

บรษัิทไดม้ีการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไวค้รบจ านวนรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแลว้ ดงันัน้ จึงไม่ตอ้งตัง้ ส ารอง
ตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 

มติ ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิ การจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 เพิ่มเติม ในอตัราหุน้ละ 
0.08 บาทหรือ คิดเป็นเงินจ านวน 48,000,000 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 600,000,000 หุน้ ที่ปรากฏรายช่ือ  
ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผลวนัที่ 10 พฤษภาคม 2565 (Record Date) และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565  ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้



   

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565                                                                            หน้า 9 จาก 16 

เห็นดว้ย จ านวน 424,227,300 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน  0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสยีง จ านวน 0   เสยีง   

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ ดร. พรชัย ด่านวิวฒัน ์ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูน้  าเสนอ
พิจารณาและอนมุตัิการการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ดร. พรชยั ไดก้ลา่วสรุปการพิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดงันี ้

ตาม พ.ร.บ มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 18 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัประจ าปี
ทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหเ้ป็นสาม
สว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) ทัง้นีก้รรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปีแรก 
และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นาน
ที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ กรรมการผูอ้อกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหนง่อกีก็ได ้ ซึง่กรรมการท่ีตอ้งออก
จากต าแหนง่ตามวาระส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ตามที่จบัฉลากไดม้ีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 

1) รศ.ดร. สเุจตน ์ จนัทรงัษ ์  กรรมการอิสระ  
2) นายมารุต  ศิรโิก  กรรมการ  
3)  นายกิตติรฐั  ทวีลาภ  กรรมการ 
         (ทัง้ 3 ทา่นไดเ้ดินออกจากที่ประชมุ) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เห็นวา่กรรมการทัง้ 3 ทา่น ซึง่ตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ เป็นผูท้ี่มี
ความเหมาะสมดา้นคณุวฒุิ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ ์ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการของบรษัิทใน
ช่วงเวลาที่ผา่นมาเป็นประโยชนก์บับรษัิท นอกจากนี ้ ยงัไมเ่ป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิตอ้งหา้มประการใด และไมไ่ดป้ระกอบ
กิจการใด หรอืถือหุน้ในกิจการใดที่มีลกัษณะแขง่ขนักบักิจการของบรษัิท 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก รศ. ดร. สเุจตน ์จนัทรงัษ์ ไดแ้สดงความจ านงต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
ว่าไม่ประสงคข์อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ เนื่องจากมีภารกิจเพิ่มมากขึน้ อาจไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้ต็มที่  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ดงันี ้ 
- แตง่ตัง้นายมารุต ศิรโิก และ  นายกิตติรฐั ทวีลาภ กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิทอกีวาระหนึง่ 
- แตง่ตัง้ ดร.วชัระ ฉตัรวิรยิะ เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระแทน รศ. ดร. สเุจตน ์ จนัทรงัษ์ ซึง่เป็นกรรมการท่ีตอ้ง

ออกจากต าแหนง่ตามวาระ โดยไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่วา่ ดร.วชัระ ฉตัรวิรยิะ มีคณุสมบตัิทีเ่หมาะสม มีความรูด้า้น
เทคโนโลยีที่ตรงกบัธุรกิจของบรษัิท และสามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
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ทัง้นี ้ประวตัิโดยสงัเขปของทัง้ 3 ทา่นปรากฏตามหนงัสอืเชิญประชมุสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3 และนิยามของกรรมการ
อิสระ ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 4 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้แลว้ก่อนการประชมุ 

มติ ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติเอกฉนัทอ์นมุตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
อีกวาระหนึง่ และการแตง่ตัง้ ดร.วชัระ ฉตัรวิรยิะ เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระแทน รศ. ดร. สเุจตน ์จนัทรงัษ์ 
ซึง่เป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
1) นายมารุต ศิรโิก  

เห็นดว้ย จ านวน 424,227,300 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 0   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   0 
งดออกเสยีง จ านวน  0    เสยีง    

2) นายกิตติรฐั ทวีลาภ 

เห็นดว้ย จ านวน  424,227300 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 0   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   0 
งดออกเสยีง จ านวน  0    เสยีง    

3) ดร.วชัระ ฉตัรวิรยิะ 
เห็นดว้ย จ านวน  424,227300 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 0   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสยีง จ านวน  0    เสยีง      

  หลงัจากนัน้ผูด้  าเนินการประชมุ ไดเ้ชิญ นายมารุต ศิรโิก  และนายกิตติรฐั ทวีลาภ กลบัเขา้มาในท่ีประชมุ 

วาระที่ 6  พิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ดร. พรชยั ด่านวิวฒัน ์ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูน้  าเสนอการ
พิจารณาและอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2565  

ดร. พรชัย ไดก้ล่าวรายงานชีแ้จงต่อที่ประชุมเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2565  วา่ ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดัฯ และขอ้บงัคบัของบรษัิท ก าหนดวา่ กรรมการมีสทิธิ
ไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น
ตามที่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอนมุตัิ ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป 
หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบรษัิท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทและขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลกัษณะของ
ธุรกิจที่ใกลเ้คียงกนั รวมทัง้ผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่า
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ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทก าหนดนัน้อยู่ในอตัราใกลเ้คียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด กลา่วคือ ค่าตอบแทนราย
เดือน 15,000 – 20,000 บาท /ท่าน และ เบีย้ประชุม 10,000 – 20,000 บาท /ท่าน/ครัง้)  เฉพาะกรรมการที่เขา้ประชุม 
โดยมีหลกัเกณฑใ์นการจ่ายบ าเหน็จกรรมการ ดงันี ้

ต าแหน่ง/  
องคป์ระกอบค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน  
(บาท/ท่าน) 

เบีย้ประชุม  
(บาท/ท่าน/คร้ัง) 

(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 

บ าเหน็จกรรมการ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

คณะกรรมการบรษัิท     บรษัิทจ่ายบ าเหน็จกรรมการ
ประจ าปี 2564  จ านวน 
2,424,741 บาท ซึง่เป็นไป
ตามนโยบายการจา่ยเงินปัน
ผลที่ก าหนดดงันี ้
1. บรษัิทตอ้งมีก าไรสทุธิ 
2. กรรมการบรษัิทจะไดร้บั
บ าเหน็จไมเ่กินรอ้ยละ 3.0 
ของเงินปันผลที่จ่ายใหแ้ก ่
ผูถื้อหุน้ 
3. ประธานกรรมการจะได้
บ าเหน็จในอตัรารอ้ยละ 20 
ของจ านวนบ าเหน็จที่ไดร้บัใน
ปีนัน้แตส่งูสดุไมเ่กิน 6 แสน
บาท และกรรมการทกุทา่นจะ
ไดร้บัสงูสดุไมเ่กินคนละ 5 
แสนบาท 

- ประธานกรรมการบรษัิท 20,000 20,000 20,000 20,000 

- กรรมการบรษัิท  
(ที่มิใช่ผูบ้รหิาร) 

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

- กรรมการบรษัิท (ทีเ่ป็น
ผูบ้รหิาร) 

  10,000 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ     

- ประธานกรรมการตรวจสอบ   15,000 15,000 

- กรรมการตรวจสอบ   10,000 10,000 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

    

- ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

  15,000 15,000 

- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

  10,000 10,000 

หมายเหต ุ: 1) เบีย้ประชมุจะจา่ยเฉพาะกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุเทา่นัน้  
  2) กรรมการที่ ได้รับ เงิน เดื อนประจ าในฐานะพนักงานของบริษั ท  จะไม่ ได้รับค่ าตอบแทน  

รายเดือนในฐานะกรรมการของบรษัิท 

ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ไดร้บัสิทธิป ระโยชนอ์ื่นใด 
นอกจากคา่เบีย้ประชมุตามรายละเอียดที่ก าหนดขา้งตน้ สว่นรายละเอียดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
ภายใตห้วัขอ้ การก ากบัและดแูลกิจการ หนา้ที่ 143 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2 
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ในระหวา่งการประชุม นายเมธี รงัษีวงศ ์ผูถื้อหุน้ มาดว้ยตนเอง ไดถ้ามจ านวนครัง้ของการประชุม ใน 1 ปี ซึง่ ดร. พรชยั 
ตอบวา่ ตามมาตรฐานขัน้ต ่า คณะกรรมการบรษัิท ประชมุ 4 ครัง้ตอ่ปี หรอืไตรมาสละครัง้ 

บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาและอนุมัติใหบ้ริษัทก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2565 ในรูปของคา่ตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอ 

มติ ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2565 ดว้ย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 424,227,300 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน  0  เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0 
งดออกเสยีง จ านวน 0   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชขีองบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ีประจ าปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายเจษฎา พรหมจาต ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดการพิจารณา
และอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษัิทและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 

นายเจษฎา พรหมจาต ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดก้ล่าวชีแ้จงว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจ ากดั ที่ก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิททกุปี 
ดงันัน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก  บริษัท ไพรซ์วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส 
จ ากดั (“PWC”) เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทส าหรบั รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2565  โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชี
คนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท  

1. นางสาวนนัทิกา ลิม้วิรยิะเลศิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7358 หรอื  
2. นายพิสฐิ   ทางธนกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4095 หรอื 
3. นางสาวธิตินนัท ์ แวน่แกว้   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที ่9432   

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีขา้งตน้ ไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ ให ้ PWC แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรายอื่นของ PWC เขา้ท าหนา้ที่เป็น
ผูส้อบบญัชีของบรษัิทแทน 

ทั้งนี  ้การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี  2565 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ 
ประสบการณก์ารท างาน โดยเห็นว่า  PWC เป็นส านกังานสอบบญัชีที่มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพันธ ์หรือมีสว่นได้
เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งกับบุคคล
ดงักลา่ว และมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ผลงานเป็นท่ีเช่ือถือ ไดม้าตรฐาน  

ประธานกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่รวม 
บริษัทย่อย แก่ บริษัท ไพรซ์วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (PWC) เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 3 ลา้นบาท  โดยไมร่วม
คา่บรกิารอื่น ๆ (Non-audit services) และคา่ใชจ้่ายเบ็ดเตลด็ (Out of pocket expenses)  
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ตารางเปรยีบเทียบคา่สอบบญัชี  

ค่าสอบบัญช ี
รอบปีบัญชี 2565 

(ปีทีเ่สนอ) 
รอบปีบัญชี 2564 

1. คา่สอบบญัชี 3,000,000 3,000,000 
2. คา่ใชจ้่ายอื่น ๆ จ่ายตามจรงิ 1,500,000 

มติ ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษัิทและก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 424,262,300 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0 
งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง    

วาระที่ 8   พิจารณาและอนุมัติการการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ  
ข้อ 3. เร่ืองวัตถุประสงค ์เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงคข์องบริษัท  

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายมารุต ศิรโิก ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นายมารุต ศิริโก ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทประสงคจ์ะก าหนดวตัถปุระสงค์ให้
ชดัเจนครอบคลมุถึงศกัยภาพการประกอบธุรกิจ รองรบัการขยายธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรใหม้ีการแกไ้ขวตัถปุระสงค์
โดยเพิ่มเติมวตัถุประสงคอ์ีก 13 ขอ้ ซึ่งมีเนือ้หาครอบคลมุ บริการดา้น เชือ้เพลิง พลงังานไฟฟ้า และแสงอาทิตย ์ ก๊าซ 
ระบบสลบัแบตเตอรี่ สถานีชารจ์ไฟฟ้ารถจักรยานยนตแ์ละรถยนต ์สถานีสูบน า้ ระบบสาธารณูปโภค น า้ดิบ ประปา 
ทา่เรอื ระบบโปรแกรม ระบบดิจิทลั ระบบดิจิทลัคู่ขนาน ระบบดิจิทลัโลกเสมือน ระบบเงินดิจิทลั  โดยมีรายละเอียดตาม
สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 6  ดงันี ้

(87) ประกอบกิจการรบัเหมาออกแบบ ติดตัง้ ซอ่มบ ารุงรกัษา และ/หรอื ซอ่มบ ารุงรกัษาแบบสญัญาระยะยาว ระบบ
การผลติหรอืโรงงานผลติพลงังานไฟฟา้ดว้ยเชือ้เพลงิในทกุรูปแบบ เช่น น า้มนัเชือ้เพลงิ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาต ิ 
ก๊าซชีวมวล ก๊าซไฮโดรเจน แผงผลติไฟฟา้ดว้ยแสงอาทติย ์ เป็นตน้ รวมถงึระบบการส ารองพลงังานไฟฟา้ใน
รูปแบบแบตเตอรี ่หรอืรูปแบบวิธีการอื่นๆ ดว้ย 

(88) ประกอบกิจการใหบ้รกิารแบบจา้งเหมาแบบเฉพาะการบรกิาร และ/หรอื พรอ้มระบบและอปุกรณผ์ลติไฟฟ้าเพื่อใช้
งานหรือเพื่อการจัดจ าหน่ายแบบสัญญาระยะยาวด้วยเชือ้เพลิงในทุกรูปแบบ  เช่น น า้มันเชือ้เพลิง ถ่านหิน  
ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซชีวมวล ก๊าซไฮโดรเจน แผงผลิตไฟฟ้าดว้ยแสงอาทิตย ์เป็นตน้ รวมถึงไฟฟ้าที่ไดจ้ากระบบการ
ส ารองพลงังานไฟฟา้ในรูปแบบแบตเตอรี่ หรอืรูปแบบวิธีการอื่นๆ ดว้ย  และ/หรอื ใหบ้รกิารแบบจดัเก็บรายไดจ้าก
การใหบ้รกิารหรอืแบง่รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร   
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(89)  ประกอบกิจการรบัเหมาออกแบบ  ติดตัง้  ซอ่มบ ารุงรกัษา  และ/หรอื  ซอ่มบ ารุงรกัษาแบบสญัญาระยะยาว ระบบ
ประจไุฟฟา้ส าหรบัแบตเตอรี่  ยานพาหนะ  ระบบสลบัแบตเตอรี ่  และ/หรอื  การใหบ้รกิารแบบจา้งเหมาแบบ
เฉพาะการบรกิาร และ/หรอื พรอ้มระบบและอปุกรณแ์บบสญัญาระยะยาว และ/หรอืใหบ้รกิารแบบจดัเก็บรายได้
จากการใหบ้รกิารหรอืแบง่รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

(90) ประกอบกิจการรบัเหมาออกแบบ ติดตัง้ ซอ่มบ ารุงรกัษา และ/หรอื ซอ่มบ ารุงรกัษาแบบสญัญาระยะยาว ระบบ
บรหิารจดัการและ/หรอืการควบคมุระบบอ านวยความสะดวกและปอ้งกนัภยัส าหรบัอาคาร โรงงาน เหมือง สถานี
สบูน า้ ทา่เรอื ยานพาหนะ ระบบราง และ/หรอื การใหบ้รกิารแบบจา้งเหมาแบบเฉพาะการบรกิาร และ/หรอื พรอ้ม
ระบบและอปุกรณแ์บบสญัญาระยะยาว 

(91) ประกอบกิจการรบัเหมาออกแบบ ติดตัง้ ซอ่มบ ารุงรกัษา การใหบ้รกิารแบบจา้งเหมาแบบเฉพาะการบรกิาร และ/
หรอื พรอ้มระบบและอปุกรณแ์บบสญัญาระยะยาว ระบบโปรแกรม ระบบดิจิทลัแพลตฟอรม์ในทกุรูปแบบ ระบบ
เงินดจิิทลัและสว่นเก่ียวขอ้ง และอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัระบบขา้งตน้ 

(92) ประกอบกิจการรบัเหมาออกแบบ ติดตัง้ ซอ่มบ ารุงรกัษา การใหบ้รกิารแบบจา้งเหมาแบบเฉพาะการบรกิารและ/
หรอื พรอ้มระบบและอปุกรณแ์บบสญัญาระยะยาว และ/หรอื การใหบ้รกิารแบบจดัเก็บคา่บรกิารส าหรบัระบบราง 
ระบบขนสง่มวลชนทกุประเภท ระบบกระเชา้ไฟฟา้ ระบบดา่นเก็บเงินคา่ผา่นทาง 

(93) ด าเนินธุรกิจเป็น ผูพ้ฒันาระบบหรอือปุกรณ ์ ผูจ้  าหนา่ย ตวัแทนจ าหนา่ย  ผูใ้หบ้รกิาร ใหบ้รกิารแบบรว่มลงทนุ 
ระบบ อปุกรณ ์ สารเชือ้เพลงิพลงังาน สถานบรกิาร ดา้นเชือ้เพลงิ พลงังานไฟฟา้ พลงังานไฟฟา้แสงอาทิตย ์ ก๊าซ
ธรรมชาติ ก๊าซที่น  ามาเป็นแหลง่พลงังาน ระบบและหรอืสถานีสลบัแบตเตอรี ่ โรงกลั่นน า้มนัเชือ้เพลงิ โรงแยกก๊าซ 
และสว่นประกอบท่ีเก่ียวขอ้งดา้นกิจการพลงังาน 

(94) ด าเนินธุรกิจเป็น ผูพ้ฒันาระบบหรืออุปกรณ์ ผูจ้  าหน่าย ตวัแทนจ าหน่าย  ผูใ้หบ้ริการ ใหบ้ริการแบบร่วมลงทุน
ระบบ อปุกรณ ์ระบบและหรือโรงงานบ าบดัน า้เสยี ระบบและหรือโรงงานน า้ประปา ระบบและหรอืแหลง่จดัเก็บน า้
ดิบ ระบบและหรือสถานีสูบน ้า  และกิจการอื่นที่ เก่ียวข้อง  ตลอดจนการบริหารจัดการธุรกิจที่ เก่ียวกับ
สาธารณปูโภคดา้นน า้ 

(95) ด าเนินธุรกิจเป็น ผูพ้ฒันาระบบหรืออุปกรณ์ ผูจ้  าหน่าย ตวัแทนจ าหน่าย  ผูใ้หบ้ริการ ใหบ้ริการแบบร่วมลงทุน 
ระบบ อปุกรณ ์ระบบและหรือกิจกรรมดา้นเงินดิจิทลั ระบบและหรือกิจกรรมดา้นโลกเสมือนดิจิทลั ระบบและหรือ
กิจกรรมดา้นระบบอจัฉรยิะส าหรบั เมือง อาคาร โรงงาน สวนสาธารณะ รวมถึงกิจการอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

(96) ด าเนินกิจการ ผูพ้ฒันาระบบหรอือปุกรณ ์ ผูจ้  าหนา่ย ตวัแทนจ าหนา่ย ผูใ้หบ้รกิาร ใหบ้รกิารแบบรว่มลงทนุระบบ 
อปุกรณ ์ ระบบและหรอืกิจกรรมดา้นทา่เรอื ระบบและหรอืกิจกรรมดา้นการใหบ้รกิารคมนาคมขนสง่ ทางบก ทาง
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น า้  และทางอากาศ  การเดินทางและหรอืขนสง่ผูโ้ดยสารดา้นกระเชา้หรอืระบบเคเบิลคาร ์  เป็นตน้  รวมถงึ
สว่นประกอบท่ีเก่ียวขอ้งดา้นกิจการขา้งตน้ 

(97) ใหบ้รกิารจดัหาแหลง่น า้ดิบ ซึง่ไดแ้ก่ น า้ผิวดิน น า้ใตด้ิน และน า้ทะเล งานระบบปรบัปรุงแกไ้ข (Pre-Treatment) 
คณุภาพน า้ดิบทีเ่ปลีย่นไป และปอ้งกนัการปนเป้ือนของน า้ดิบ (Contaminate) รวมถึงระบบส ารองน า้ดิบ ผลติและ
จ าหนา่ยน า้เพื่ออปุโภค บรโิภค และอตุสาหกรรม ควบคมุดแูลระบบขนสง่และจ่ายน า้ (Transmission & 
Distribution) จากระบบผลติไปยงัผูใ้ชน้  า้ทางระบบอโุมงค ์ (Tunnel) และ ระบบทอ่ (Pipe) รบัเหมางานออกแบบ
ก่อสรา้งระบบน า้ดิบ ระบบผลติ และจ่ายน า้ (Design and Construction) ใหบ้รกิารเดินเครือ่งและซอ่มบ ารุง 
(Operate and Maintenance) เครือ่งจกัรที่ใชใ้นระบบผลติน า้ จดัหาสมัปทานในการจดัหาน า้ดิบ ผลติ และ
จ าหนา่ย เพื่ออปุโภค บรโิภค และใชใ้นอตุสาหกรรม โดยการจดัท าใหมท่ัง้ระบบหรอืบางสว่น ปรบัปรุงระบบเกา่ 
หรอืซือ้ระบบเกา่มาเพื่อขยายก าลงัการผลติ และปรบัปรุงคณุภาพใหไ้ดม้าตรฐาน และรบับ าบดั ก าจดัน า้เสยี ใน
โรงงานอตุสาหกรรมและนิคมอตุสาหกรรม รวมถึงกิจการอื่นที่เก่ียวเนื่องกนั 

(98) ประกอบกิจการจดัหาและพฒันาที่ดินเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการด าเนินการตามโครงการเก่ียวกบัน า้ทกุประเภท 

(99) ประกอบกิจการใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบังานจดัหาน า้ดิบ สรา้งอา่งเก็บน า้ เขื่อน ระบบประปา และระบบบ าบดัน า้เสยี 
รวมถงึกิจการอื่นที่เก่ียวเนื่องกนั 

ทัง้นี ้วตัถปุระสงคข์องบรษัิทจะมทีัง้หมด 99 ขอ้ และเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 3 ของบรษัิทใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิท  

"ขอ้ 3 วตัถปุระสงคข์องบรษัิทมี จ านวน 99 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002” 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3 เรื่องวตัถปุระสงค ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขวตัถปุระสงคข์องบรษัิท ดว้ยคะแนน
เสยีง ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 424,262,300 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน  0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   0 
งดออกเสยีง จ านวน  0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   0 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  

ประธานฯ ไดแ้จ้งที่ประชุมว่า ไดน้ าเสนอระเบียบวาระเสร็จสิน้ลงแลว้ ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเสนอให้
พิจารณาเรือ่งอื่นๆ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรอืเสนอขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม 
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นายเมธี รงัษีวงศ ์ผูถื้อหุน้ มาดว้ยตนเอง สอบถามว่า บรษัิทจะด าเนินธุรกิจใดบา้ง ตามวตัถปุระสงคท์ี่ขอเพิ่ม  นายมารุต 
ศิริโก  ไดต้อบขอ้ซกัถามดงันี ้ ภายหลงัจากเพิ่มวตัถปุระสงคแ์ลว้  บรษัิทจะขยายธุรกิจจากเดิมใหช้ดัเจนขึน้ ยกตวัอย่าง
เช่น ระบบ IOT และ  Digital Twin โดยบริษัท มองการลงทุนในดิจิทลัโลกเสมือน การขยายธุรกิจ ระบบสาธารณูปโภค 
การบริหารจัดการน ้าให้แก่แหล่งอุตสาหกรรมที่ขาดน ้า และการลงทุน ในระบบและสถานีสลับแบตเตอรี่ให้แก่
รถจกัรยานยนต ์โดย ณ ปัจจบุนับริษัท ไดร้บังานจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้เป็น SandBox จากพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และจะ
ขยายไปยงัจงัหวดัใหญ่ ๆ เช่น ภเูก็ต เมืองท่องเที่ยว และหวัเมืองต่างๆ ทัง้นี ้ธุรกิจที่จะลงทนุนัน้จะอยู่บนพืน้ฐานความรู ้ 
System Integration (SI) ของบริษัท โดยจะน าเงินที่ไดจ้ากการลงทุนเป็นตวัตัง้ต้นในการลงทุนในการด าเนินการต่างๆ 
นอกจากนี ้บรษัิท จะยงัมุง่มั่นในธุรกิจเดิมตามที่เคยปฏิบตัิเก่ียวกบัระบบรถไฟฟ้าซึ่งจะขยายไปยงัหวัเมือง รวมถึงสว่นที่
เป็น Cable Car 

เมื่อไมม่ีผูเ้ขา้ประชมุสอบถามหรอืใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงกลา่ววา่ การประชมุไดด้  าเนินการครบทกุระเบียบ
วาระแลว้ ขอขอบคณุผูถื้อหุน้ที่ไดส้ละเวลารว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษัท เอเอ็มอาร ์เอเซีย จ ากัด 
(มหาชน) และขอปิดประชมุ 

  

ปิดประชมุเวลา 11.30 น. 
(ลงช่ือ)               (สมศกัดิ ์จนัทรน์อ้ย)  
 (นายสมศกัดิ ์จนัทรน์อ้ย) 

ประธานท่ีประชมุ 
บรษัิท เอเอ็มอาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) 

 

 


