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นิติสนุ ทรางกูร กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายจัดซือ้
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เริ่มการประชุม
ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นายศุ ภศานต์ สระทองโฉม ผูด้ าเนินการประชุม ได้แจ้งว่า มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุม ด้วย
ตนเอง จานวน 18 ราย คิดเป็ นจานวน 73,759,900 หุน้ และโดยการมอบฉันทะจานวน 100 ราย นับ คิดเป็ นจานวน 350,467,400 หุน้
รวมผูถ้ ื อหุ้นผูเ้ ข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและมอบฉันทะทัง้ สิน้ 118 ราย จานวนหุน้ รวมได้ทั้งสิน้ 424,227,300 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
70.7046 ของจานวนหุน้ 600,000,000 หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัทแล้ว (บริษัทมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ว จานวน 300,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุน้ ละ 0.50 บาท) )
ประธานกรรมการบริษัท นายสมศักดิ์ จันทร์นอ้ ย ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่ การประชุม โดยแจ้งที่ประชุมเรือ่ งความจาเป็ น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์ COVID-19
ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ จึงกาหนดให้จัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในรู ปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING)
ภายใต้พระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ ประกาศกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรือ่ ง
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง กฏหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
โดยถ่ายทอดจากโรงแรม สวิสโฮเทล ห้องอุบลชาติ
ประธานฯ แจ้งว่า บริษัท จะดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม และ ได้มอบหมายให้นาย
ศุภศานต์ สระทองโฉม (“ผูด้ าเนินการประชุม”) กล่าวชีแ้ จงเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมและขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
ในแต่ละวาระ ดังนี ้
ผูด้ าเนินการการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ และ
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จะทาการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการจัดทา และการประชาสัมพันธ์การประชุมทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิง่ พิมพ์
โดยภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมนี ้ อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัว
บุคคลที่เข้ามาร่วมประชุม
ในการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้ บริษัท ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็ นหน่วยงานอิสระที่
เป็ นผูใ้ ห้บริการระบบ ซึ่งได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (“สพธอ.” หรือ “ETDA”) แล้ว โดย
ให้บริการลงทะเบียน และประมวลผลการนับคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมกันนี ้ ได้นาส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในคราวนี ้ ได้รบั ทราบเป็ นการล่วงหน้าแล้ว
1. การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันนี ้ จะมีวาระการประชุม ทัง้ สิน้ จานวน 9 วาระ รายละเอียดปรากฎตาม
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้สง่ ให้ผถู้ ือหุน้ แล้ว การประชุมจะพิจารณาเรื่อง ตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะ
น าเสนอข้ อ มู ล ในแต่ ล ะวาระ และเปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ซั ก ถามก่ อ นแล้ว จึ ง จะให้ มี ก ารลงมติ ส าหรับ วาระนั้ น ๆ กรณี ที่
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
กรณีประสงค์จะสอบถามด้วยการพิมพ์คาถาม สามารถดาเนินการได้ ดังนี ้
(1) ให้ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ
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(2) กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
กรณีผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทาได้ ดังนี ้
(1) ให้ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand)
(2) เมื่อผูด้ าเนินการการประชุมขานชื่อของผูถ้ ือหุน้ เจ้าหน้าที่จะดาเนินการเปิ ดไมโครโฟนให้ผถู้ ือหุน้ สอบถาม ผูถ้ ือ
หุน้ จะต้องกด Unmute เมื่อเปิ ดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของผูถ้ ือหุน้ กรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟน
ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของผูถ้ ือหุน้ มาทางช่องทาง Chat แทน
(3) ในการถามคาถามแต่ละครัง้ ทัง้ ผ่านการพิมพ์ขอ้ ความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณา แจ้ง ชื่อ-นามสกุล
พร้อมระบุว่าผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเองหรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะก่อนเริ่มถามคาถามทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ในการจด
บันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และขอให้ผถู้ ื อหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ส อบถามโดยผ่านการสนทนา
กรุณาเปิ ดกล้องก่อนซักถามทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกเพื่อการยืนยันตนตามที่กฎหมายกาหนด
บริษัทขอความร่วมมือให้ถามคาถาม เฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม และขอให้ผถู้ ือหุน้ ถามคาถามที่
เกี่ยวเนื่องกับวาระการประชุมนัน้ ๆ ส่วนคาถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ ในกรณี ที่มี
คาถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็ นจานวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกคาถามตามความเหมาะสม
ภายหลังสิน้ สุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัท จะเปิ ด ให้มี การออกเสียงลงคะแนน ผูถ้ ื อหุ้นสามารถออกเสีย ง
ลงคะแนนได้ ตามขัน้ ตอนดังนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพือ่ ทาการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลา
ที่กาหนด (ประมาณ 1 นาที) เมื่อกดเลือกวาระที่ตอ้ งการลงคะแนนแล้ว ระบบจะแสดงป๊ อบอัป (“pop-up”)
สอบถามอีกครัง้ หนึง่ ว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด “ตกลง” เพื่อเป็ นการยืนยันการลงคะแนน
(2)

ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ สามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ
“งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึง่ เท่านัน้ กรณีที่ ไม่ได้กดปุ่ มออกเสียงลงคะแนนในวาระใด ๆ บริษัทจะถือว่าผู้
ถือหุน้ ลงคะแนนเสียงเป็ น “เห็นด้วย” ในวาระดังกล่าว

(3)

ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ สามารถเปลี่ยนการลงคะแนน โดยการกดเลือกใหม่อีกครัง้ ภายในเวลาที่กาหนด
หากบริษั ท ประกาศปิ ด ระบบการออกเสีย งลงคะแนนแล้ว ผู้ถื อ หุ้น หรือ ผู้รบั มอบฉัน ทะ จะไม่ ส ามารถ
ลงคะแนนหรือเปลีย่ นการลงคะแนนได้อีก
สาหรับผูท้ ี่เข้าร่วมประชุม ผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ แท็บเล็ต (“Tablet”) ขอให้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
สลับการใช้ แอปพลิเคชั่น Zoom ไปยังเว็บบราวเซอร์ Google Chrome (“Chrome”) เพื่อทาการลงคะแนนที่
เมนู E-Voting
เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง E-meeting ของ Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของ
การประชุมต่อ
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2. การออกเสียงลงคะแนน ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง ผูถ้ ือหุน้ ใดที่มีสว่ นได้เสียเป็ น
พิเศษในวาระใดจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
3. ในการนับคะแนนเสียง
วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 6 ต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
วาระที่ 8 ต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
สาหรับวาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้งเพือ่ ทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
บริษัท จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการนาคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจานวนหุน้
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนน
เสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ
กรณีที่ไม่มีผใู้ ดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิในวาระดังกล่าว
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้
บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผถู้ ือหุน้ ระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
ประธานฯ แถลงว่า มี ผูถ้ ื อหุ้นเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ครบเป็ นองค์ป ระชุม ตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิ ดประชุม และเข้าสูร่ ะเบียบวาระการประชุม
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
ประธานฯ ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
15 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม โดยมีสาเนารายงานการประชุม
ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 1
บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มีผใู้ ดสอบถามและแสดง
ความคิดเห็นใด
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติ เป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
จานวน
424,227,300 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
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ไม่เห็นด้วย จานวน
งดออกเสียง จานวน
วาระที่ 2

0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 เสียง

0

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564
ประธานฯ แถลงว่า บริษัทได้จดั ทารายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมใน
ครัง้ นีแ้ ล้ว และมอบหมายให้นายธงชัย จิรฐั ิ ติพนั ธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ ายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผูน้ าเสนอ
ผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2564
นายธงชัย จิรฐั ิ ติพนั ธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ ายงานบัญชีและการเงิน ได้กล่าวสรุปผลการดาเนินงานของบริษัท
ประจาปี 2564 ดังนี ้
-

บริษัท มีรายได้หลักรวม 1,609 ล้านบาท โดยรายได้หลักในปี นมี ้ าจากงานโครงการวางระบบคมนาคมขนส่งของ
รถไฟสายสีเขียวส่วนต่อขยาย และโครงการจัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์ Ethernet Switch Layer 3 รวมถึงงานติดตัง้
ระบบกระจายนา้ บาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซงึ่ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อน รายได้
รวมลดลง 37.6 % เป็ นไปตามงบประมาณที่ได้ตงั้ ไว้ และงานที่ได้รบั การว่าจ้างในครึง่ หลังปี 2564 ยังอยูใ่ นช่วงต้นๆ
ของการส่งมอบและการรับรูร้ ายได้ในอนาคต

-

มีกาไรขัน้ ต้น 29.3% ซึง่ ปรับตัวสูงขึน้ จาก 20.6% เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อน โดยเกิดจากการควบคุม
ต้นทุนงานโครงการให้บริการระบบรถไฟฟ้าและโครงการอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพดีขนึ ้

-

บริษัทมีกาไรสุทธิ 178.8 ล้านบาท ลดลง 68.8 ล้านบาท แต่มีอตั รากาไรสุทธิปรับเพิ่มขึน้ จากร้อยละ 9.6 เป็ นร้อยละ
11.1 ภายใต้การบริหารควบคุมงานและต้นทุนภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ให้มีประสิทธิภาพที่สดุ เปรียบเทียบ
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ทาให้มกี าไรสุทธิตอ่ หุน้ 0.30 บาทต่อหุน้

-

ในด้านงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 2,161 ล้านบาทเพิ่มขึน้ จากปี 2563 จานวน 567 ล้าน
บาท ทัง้ นี ้ รายการที่เพิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม จากการออกจาหน่ายหุน้ สามัญเพิ่มทุน

-

หนีส้ นิ รวมมีมลู ค่า 729 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็ นจานวน 351 ล้านบาท เนื่องจากการการลดลงของเจ้าหนี ้
การค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น และหนีส้ นิ ที่เกิดจากสัญญางานโครงการ

-

ความเคลือ่ นไหว ของ Backlog จากยอดต้นปี 1,739 ล้านบาท มาสูย่ อดสิน้ ปี 1,880 ล้านบาท
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ยอดต้นปี 2564
ขายงานได้เพิ่ม +

ล้านบาท
1,739
1,750

รับรูร้ ายได้แล้ว ยอดสิน้ ปี 2564

1,6091,880

-

หมายเหตุ
ได้มี ก ารเซ็ น สัญ ญาในไตรมาส 4 ได้แ ก่ โครงการปรับ เปลี่ ย นระบบงาน
ประกัน สังคมบนเครื่องคอมพิ วเตอร์เมนเฟรมเป็ น ระบบWeb Application
มูลค่างาน 363.8 ล้านบาท
และ โครงการงานก่อสร้างเปลีย่ นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็ นสายไฟฟ้าใต้ดิน
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนที 1 มูลค่างาน 469.5 ล้านบาท
ที่มีนยั สาคัญ คือ 2 งานโครงการตามที่ระบุ จะรับรูร้ ายได้ปี 2566 - 2565

D/E ratio ณ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ 0.51 ต่ากว่า อุตสาหกรรมเดียวกัน เนื่องจากได้เงิน IPO แต่ทาให้ Return on
Equity (ROE) ลดลงมาที่ 12.5 % ณ สิน้ ปี ด้าน Return on Asset (ROA) อยู่ที่ 8.3 % ซึ่งสูงกว่า 5% โดยเฉลี่ยใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน

นอกจากนี ้ บริษัท ได้จดั ทานโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์ร ัปชันขึน้ เพื่อให้เกิดการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
และคอร์รปั ชันอย่างเป็ นรูปธรรมตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดใี นบริษัท เพื่อใช้ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ และได้มีการรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส โดยบริษัท ยังไม่พบเรือ่ งร้องเรียนการกระทาทุจริตและคอรัปชั่นจนถึงปั จจุบนั
บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มีผใู้ ดสอบถามและแสดง
ความคิดเห็นใด
มติ
วาระที่ 3

ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2564 ตามที่เสนอ

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเจษฎา พรหมจาต ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ าเสนองบการเงิน ของบริษั ท
สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมทราบ
นายเจษฎา พรหมจาต ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวสรุป รายละเอียดการพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินรวมของ
บริษัท สาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไว้ดงั นี ้
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทา
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บัญชีของบริษัทและต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชี ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะการเงินและบัญ ชี กาไรขาดทุนนัน้ ก่อนนาเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ในการประชุมสามัญ ประจาปี เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ
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คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีการทางบแสดงฐานะการเงิน ดังกล่าว สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564ซึง่ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 2 (แบบ 56-1 One Report) (หัวข้อ งบ
การเงิน) โดยสรุปสาระสาคัญดังนี ้
รายการตามงบการเงิน
เปลี่ยนแปลง
หน่วย: ล้านบาท
2564
2563
สินทรัพย์รวม
2,160.74
1,593.56
+36%
หนีส้ นิ รวม
729.41
1,080.35
-32%
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
1,431.33
513.21
+179%
รายได้รวม
1,615.42
2,584.07
-37%
กาไรสุทธิ
178.80
247.55
-28%
กาไรต่อหุน้ (บาท)
0.30
1.13
ภายหลังการนาเสนอรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัทบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียด และเสนอ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มผี เู้ ข้าประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
จานวน
ไม่เห็นด้วย จานวน
งดออกเสียง จานวน

วาระที่ 4

424,227,300 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
0 เสียง

พิจารณาและอนุ มัติการจัดสรรผลกาไรจากการดาเนิ นงานของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2564 การจ่ายเงินปั นผลและรับทราบการจ่ายปั นผลระหว่างกาล
ประธานฯ มอบหมายให้นายธงชัย จิรฐั ิ ติพนั ธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ ายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผูน้ าเสนอ
การพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรผลกาไรจากการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2564 การจ่ายเงินปั นผลและรับทราบการจ่ายปั นผลระหว่างกาล
นายธงชัย ได้นาเสนอการพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรผลกาไรจากการดาเนินงานของบริษัท
สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 การจ่ายเงินปั นผลและรับทราบการจ่ายปั นผลระหว่างกาล ดังนี ้

สาหรับรอบปี บญ
ั ชี

ตาม พ.ร.บ มหาชน มาตรา 115 กาหนดให้บริษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ โดยห้ามจ่ายเงินปั นผลในกรณีที่
บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กาหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกาไร
สุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
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(ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึง่ ขณะนีบ้ ริษัทได้สารองครบตาม
กฎหมายแล้ว
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ื อหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลัง
หัก ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คล และเงิ น ส ารองต่ า งๆ ทุก ประเภทตามที่ ก าหนดไว้ใ นกฎหมายและข้อ บัง คับ ของบริษั ท
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้ อยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน
ความจ าเป็ นในการใช้ เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ บริ ห ารกิ จ การ และแผนการขยายกิ จ การในอนาคตของบริ ษั ท
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล 2 คราว ดังนี ้
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2564 ได้มมี ติอนุมตั ิให้จา่ ยเงินปั นผล
ระหว่างกาล ในอัตราหุน้ ละ 0.27 บาท (หรือคิดเป็ นเงินจานวน 121,500,000 บาท) สาหรับหุน้ จานวน 450,000,000
หุน้ (ก่อนการเสนอขายหุน้ IPO) และได้จ่ายให้ผถู้ ือหุน้ แล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงิน
ปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท (หรือคิดเป็ นเงินจานวน 48,000,000 บาท) สาหรับหุน้ จานวน
600,000,000 หุน้ (ภายหลังการเสนอขายหุน้ IPO) และได้จ่ายให้ผถู้ ือหุน้ แล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564
จากงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ส าหรับ รอบปี บัญ ชี สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริษั ท มี ก าไรสุท ธิ จ ากผลการ
ด าเนิ น งานเป็ นจ านวนรวมทั้ง สิ น้ 178,799,887 บาท และก าไรสะสมยัง ไม่ ได้จัด สรร จ านวน 167,522,127 บาท
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจ่า ยเงินปั นผล ประจาปี 2564 เพิ่มเติม ในอัตราหุน้ ละ
0.08 บาทหรื อ คิ ด เป็ นเงิ น จ านวน 48,000,000 บาท ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น จ านวน 600,000,000 หุ้ น ที่ ป รากฏรายชื่ อ
ณ วันกาหนดสิทธิผถู้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปั น
ผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดังนัน้ อัตราเงินปั นผลที่จ่ายจากผลประกอบการ ปี 2564 หากคิดเฉพาะช่วงหลังการ
เสนอขายหุน้ IPO หรือหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมในอัตรา 0.16 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 53 จากกาไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการที่ 0.30 บาทต่อหุน้ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทที่ไม่ต่ากว่า 40% ของกาไร
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทัง้ นี ้ เงินปั นผลดังกล่าว จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายไว้ครบจานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนัน้ จึงไม่ตอ้ งตัง้ สารอง
ตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิ การจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2564 เพิ่มเติม ในอัตราหุน้ ละ
0.08 บาทหรือ คิดเป็ นเงินจานวน 48,000,000 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ จานวน 600,000,000 หุน้ ที่ปรากฏรายชื่อ
ณ วันกาหนดสิทธิผถู้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (Record Date) และกาหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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เห็นด้วย
จานวน
ไม่เห็นด้วย จานวน
งดออกเสียง จานวน
วาระที่ 5

424,227,300 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
0 เสียง

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. พรชัย ด่านวิวฒ
ั น์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูน้ าเสนอ
พิจารณาและอนุมตั ิการการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ดร. พรชัย ได้กล่าวสรุปการพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี ้
ตาม พ.ร.บ มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี
ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสาม
ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) ทัง้ นีก้ รรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก
และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนาน
ที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ซึง่ กรรมการที่ตอ้ งออก
จากตาแหน่งตามวาระสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ตามที่จบั ฉลากได้มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1) รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์
กรรมการอิสระ
2) นายมารุต
ศิรโิ ก
กรรมการ
3) นายกิตติรฐั
ทวีลาภ
กรรมการ
(ทัง้ 3 ท่านได้เดินออกจากที่ประชุม)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน ซึง่ ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นผูท้ ี่มี
ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการของบริษัทใน
ช่วงเวลาที่ผา่ นมาเป็ นประโยชน์กบั บริษัท นอกจากนี ้ ยังไม่เป็ นผูท้ ี่มีคณ
ุ สมบัติตอ้ งห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบ
กิจการใด หรือถือหุน้ ในกิจการใดที่มีลกั ษณะแข่งขันกับกิจการของบริษัท
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ ได้แสดงความจานงต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ว่าไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ เนื่องจากมีภารกิ จเพิ่มมากขึน้ อาจไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้เต็มที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ดังนี ้
- แต่งตัง้ นายมารุต ศิรโิ ก และ นายกิตติรฐั ทวีลาภ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่
- แต่งตัง้ ดร.วัชระ ฉัตรวิรยิ ะ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระแทน รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ ซึง่ เป็ นกรรมการที่ตอ้ ง
ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าว่า ดร.วัชระ ฉัตรวิรยิ ะ มีคณ
ุ สมบัติทเี่ หมาะสม มีความรูด้ า้ น
เทคโนโลยีที่ตรงกับธุรกิจของบริษัท และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
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ทัง้ นี ้ ประวัติโดยสังเขปของทัง้ 3 ท่านปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสิง่ ที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3 และนิยามของกรรมการ
อิสระ ปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 4 ที่ได้จดั ส่งให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ แล้วก่อนการประชุม
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการที่ออกจากตาแหน่งกลับเข้าดารงตาแหน่ง
อีกวาระหนึง่ และการแต่งตัง้ ดร.วัชระ ฉัตรวิรยิ ะ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระแทน รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์
ซึง่ เป็ นกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
1) นายมารุต ศิรโิ ก
เห็นด้วย
จานวน
424,227,300 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
2) นายกิตติรฐั ทวีลาภ
เห็นด้วย
จานวน
424,227300 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง
3) ดร.วัชระ ฉัตรวิรยิ ะ
เห็นด้วย
จานวน
424,227300 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง

หลังจากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญ นายมารุต ศิรโิ ก และนายกิตติรฐั ทวีลาภ กลับเข้ามาในทีป่ ระชุม
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาปี 2565
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. พรชัย ด่านวิวฒ
ั น์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูน้ าเสนอการ
พิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาปี 2565
ดร. พรชัย ได้กล่าวรายงานชี แ้ จงต่อที่ประชุมเกี่ ยวกับ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษั ท และกรรมการชุดย่อย
ประจาปี 2565 ว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัดฯ และข้อบังคับของบริษัท กาหนดว่า กรรมการมีสทิ ธิ
ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรู ปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะอนุมตั ิ ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดเป็ นคราว ๆ ไป
หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ได้พิ จ ารณาจากความรับ ผิ ด ชอบและผลการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของ
ธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทัง้ ผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่า
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ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกาหนดนัน้ อยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด กล่าวคือ ค่าตอบแทนราย
เดือน 15,000 – 20,000 บาท /ท่าน และ เบีย้ ประชุม 10,000 – 20,000 บาท /ท่าน/ครัง้ ) เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายบาเหน็จกรรมการ ดังนี ้
ตาแหน่ง/
องค์ประกอบค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท
(ที่มิใช่ผบู้ ริหาร)
- กรรมการบริษัท (ทีเ่ ป็ น
ผูบ้ ริหาร)
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ :

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/ท่าน)
2565

2564

20,000
15,000

20,000
15,000

เบีย้ ประชุม
(บาท/ท่าน/ครั้ง)
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
2565
2564
20,000
10,000

20,000
10,000

10,000

10,000

15,000
10,000

15,000
10,000

15,000

15,000

10,000

10,000

บาเหน็จกรรมการ

2565
2564
บริษัทจ่ายบาเหน็จกรรมการ
ประจาปี 2564 จานวน
2,424,741 บาท ซึง่ เป็ นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลที่กาหนดดังนี ้
1. บริษัทต้องมีกาไรสุทธิ
2. กรรมการบริษัทจะได้รบั
บาเหน็จไม่เกินร้อยละ 3.0
ของเงินปั นผลที่จ่ายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้
3. ประธานกรรมการจะได้
บาเหน็จในอัตราร้อยละ 20
ของจานวนบาเหน็จที่ได้รบั ใน
ปี นนั้ แต่สงู สุดไม่เกิน 6 แสน
บาท และกรรมการทุกท่านจะ
ได้รบั สูงสุดไม่เกินคนละ 5
แสนบาท

1) เบีย้ ประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านัน้
2) กรรมการที่ ไ ด้ ร ั บ เงิ น เดื อ นประจ าในฐานะพนั ก งานของบริ ษั ท จะไม่ ไ ด้ ร ับ ค่ า ตอบแทน
รายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัท

ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รบั สิทธิป ระโยชน์อื่นใด
นอกจากค่าเบีย้ ประชุมตามรายละเอียดที่กาหนดข้างต้น ส่วนรายละเอียดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทปรากฏตามรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ภายใต้หวั ข้อ การกากับและดูแลกิจการ หน้าที่ 143 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 2
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ในระหว่างการประชุม นายเมธี รังษี วงศ์ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง ได้ถามจานวนครัง้ ของการประชุม ใน 1 ปี ซึง่ ดร. พรชัย
ตอบว่า ตามมาตรฐานขัน้ ต่า คณะกรรมการบริษัท ประชุม 4 ครัง้ ต่อปี หรือไตรมาสละครัง้
บริษั ทขอเสนอให้ที่ ประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาและอนุมัติให้บ ริษัท กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด ย่อย
ประจาปี 2565 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม และบาเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาปี 2565 ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
จานวน
424,227,300 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเจษฎา พรหมจาต ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดการพิจารณา
และอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565
นายเจษฎา พรหมจาต ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวชีแ้ จงว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจากัด ที่กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัททุกปี
ดังนัน้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด (“PWC”) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทสาหรับ รอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชี
คนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
1. นางสาวนันทิกา
2. นายพิสฐิ
3. นางสาวธิตินนั ท์

ลิม้ วิรยิ ะเลิศ
ทางธนกุล
แว่นแก้ว

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7358 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4095 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9432

ในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีขา้ งต้น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ PWC แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายอื่นของ PWC เข้าทาหน้าที่เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทแทน
ทั้งนี ้ การพิ จ ารณาคัด เลือ กผู้ส อบบัญ ชี ป ระจ าปี 2565 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาถึ ง คุณ สมบัติ
ประสบการณ์การทางาน โดยเห็นว่า PWC เป็ นสานักงานสอบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีสว่ นได้
เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ผลงานเป็ นที่เชื่อถือ ได้มาตรฐาน
ประธานกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาก าหนดค่า ตอบแทนผู้ส อบบัญ ชี ข องบริษั ท โดยไม่ รวม
บริษัทย่อย แก่ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (PWC) เป็ นเงินจานวนไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยไม่รวม
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses)
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ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
มติ

รอบปี บัญชี 2564
3,000,000
1,500,000

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทและกาหนดค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
จานวน
ไม่เห็นด้วย จานวน
งดออกเสียง จานวน

วาระที่ 8

รอบปี บัญชี 2565
(ปี ทีเ่ สนอ)
3,000,000
จ่ายตามจริง

424,262,300 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
0 เสียง

พิจารณาและอนุ มัติการการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายมารุต ศิรโิ ก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายมารุ ต ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทประสงค์จะกาหนดวัตถุประสงค์ให้
ชัดเจนครอบคลุมถึงศักยภาพการประกอบธุรกิจ รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์
โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 13 ข้อ ซึ่งมีเนือ้ หาครอบคลุม บริการด้าน เชือ้ เพลิง พลังงานไฟฟ้า และแสงอาทิตย์ ก๊าซ
ระบบสลับแบตเตอรี่ สถานีชาร์จไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ สถานีสูบนา้ ระบบสาธารณูปโภค นา้ ดิบ ประปา
ท่าเรือ ระบบโปรแกรม ระบบดิจิทลั ระบบดิจิทลั คู่ขนาน ระบบดิจิทลั โลกเสมือน ระบบเงินดิจิทลั โดยมีรายละเอียดตาม
สิง่ ที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 6 ดังนี ้
(87) ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ติดตัง้ ซ่อมบารุงรักษา และ/หรือ ซ่อมบารุงรักษาแบบสัญญาระยะยาว ระบบ
การผลิตหรือโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเชือ้ เพลิงในทุกรูปแบบ เช่น นา้ มันเชือ้ เพลิง ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซชีวมวล ก๊าซไฮโดรเจน แผงผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ เป็ นต้น รวมถึงระบบการสารองพลังงานไฟฟ้าใน
รูปแบบแบตเตอรี่ หรือรูปแบบวิธีการอื่นๆ ด้วย
(88) ประกอบกิจการให้บริการแบบจ้างเหมาแบบเฉพาะการบริการ และ/หรือ พร้อมระบบและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้
งานหรือเพื่ อการจัด จ าหน่ายแบบสัญ ญาระยะยาวด้วยเชื อ้ เพลิงในทุก รู ป แบบ เช่ น น า้ มัน เชื อ้ เพลิง ถ่ านหิ น
ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซชีวมวล ก๊าซไฮโดรเจน แผงผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ เป็ นต้น รวมถึงไฟฟ้าที่ได้จากระบบการ
สารองพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบแบตเตอรี่ หรือรูปแบบวิธีการอื่นๆ ด้วย และ/หรือ ให้บริการแบบจัดเก็บรายได้จาก
การให้บริการหรือแบ่งรายได้จากการให้บริการ
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(89) ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ติดตัง้ ซ่อมบารุงรักษา และ/หรือ ซ่อมบารุงรักษาแบบสัญญาระยะยาว ระบบ
ประจุไฟฟ้าสาหรับแบตเตอรี่ ยานพาหนะ ระบบสลับแบตเตอรี่ และ/หรือ การให้บริการแบบจ้างเหมาแบบ
เฉพาะการบริการ และ/หรือ พร้อมระบบและอุปกรณ์แบบสัญญาระยะยาว และ/หรือให้บริการแบบจัดเก็บรายได้
จากการให้บริการหรือแบ่งรายได้จากการให้บริการ
(90) ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ติดตัง้ ซ่อมบารุงรักษา และ/หรือ ซ่อมบารุงรักษาแบบสัญญาระยะยาว ระบบ
บริหารจัดการและ/หรือการควบคุมระบบอานวยความสะดวกและป้องกันภัยสาหรับอาคาร โรงงาน เหมือง สถานี
สูบนา้ ท่าเรือ ยานพาหนะ ระบบราง และ/หรือ การให้บริการแบบจ้างเหมาแบบเฉพาะการบริการ และ/หรือ พร้อม
ระบบและอุปกรณ์แบบสัญญาระยะยาว
(91) ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ติดตัง้ ซ่อมบารุงรักษา การให้บริการแบบจ้างเหมาแบบเฉพาะการบริการ และ/
หรือ พร้อมระบบและอุปกรณ์แบบสัญญาระยะยาว ระบบโปรแกรม ระบบดิจิทลั แพลตฟอร์มในทุกรูปแบบ ระบบ
เงินดิจิทลั และส่วนเกี่ยวข้อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้างต้น
(92) ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ติดตัง้ ซ่อมบารุงรักษา การให้บริการแบบจ้างเหมาแบบเฉพาะการบริการและ/
หรือ พร้อมระบบและอุปกรณ์แบบสัญญาระยะยาว และ/หรือ การให้บริการแบบจัดเก็บค่าบริการสาหรับระบบราง
ระบบขนส่งมวลชนทุกประเภท ระบบกระเช้าไฟฟ้า ระบบด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง
(93) ดาเนินธุรกิจเป็ น ผูพ้ ฒ
ั นาระบบหรืออุปกรณ์ ผูจ้ าหน่าย ตัวแทนจาหน่าย ผูใ้ ห้บริการ ให้บริการแบบร่วมลงทุน
ระบบ อุปกรณ์ สารเชือ้ เพลิงพลังงาน สถานบริการ ด้านเชือ้ เพลิง พลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ก๊าซ
ธรรมชาติ ก๊าซที่นามาเป็ นแหล่งพลังงาน ระบบและหรือสถานีสลับแบตเตอรี่ โรงกลั่นนา้ มันเชือ้ เพลิง โรงแยกก๊าซ
และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องด้านกิจการพลังงาน
(94) ดาเนินธุรกิจเป็ น ผูพ้ ฒ
ั นาระบบหรืออุปกรณ์ ผูจ้ าหน่าย ตัวแทนจาหน่าย ผูใ้ ห้บริการ ให้บริการแบบร่วมลงทุน
ระบบ อุปกรณ์ ระบบและหรือโรงงานบาบัดนา้ เสีย ระบบและหรือโรงงานนา้ ประปา ระบบและหรือแหล่งจัดเก็บนา้
ดิ บ ระบบและหรื อ สถานี สู บ น ้า และกิ จ การอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ ง ตลอดจนการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วกั บ
สาธารณูปโภคด้านนา้
(95) ดาเนินธุรกิจเป็ น ผูพ้ ฒ
ั นาระบบหรืออุปกรณ์ ผูจ้ าหน่าย ตัวแทนจาหน่าย ผูใ้ ห้บริการ ให้บริการแบบร่วมลงทุน
ระบบ อุปกรณ์ ระบบและหรือกิจกรรมด้านเงินดิจิทลั ระบบและหรือกิจกรรมด้านโลกเสมือนดิจิทลั ระบบและหรือ
กิจกรรมด้านระบบอัจฉริยะสาหรับ เมือง อาคาร โรงงาน สวนสาธารณะ รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(96) ดาเนินกิจการ ผูพ้ ฒ
ั นาระบบหรืออุปกรณ์ ผูจ้ าหน่าย ตัวแทนจาหน่าย ผูใ้ ห้บริการ ให้บริการแบบร่วมลงทุนระบบ
อุปกรณ์ ระบบและหรือกิจกรรมด้านท่าเรือ ระบบและหรือกิจกรรมด้านการให้บริการคมนาคมขนส่ง ทางบก ทาง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565

หน้า 14 จาก 16

นา้ และทางอากาศ การเดินทางและหรือขนส่งผูโ้ ดยสารด้านกระเช้าหรือระบบเคเบิลคาร์ เป็ นต้น รวมถึง
ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องด้านกิจการข้างต้น
(97) ให้บริการจัดหาแหล่งนา้ ดิบ ซึง่ ได้แก่ นา้ ผิวดิน นา้ ใต้ดิน และนา้ ทะเล งานระบบปรับปรุงแก้ไข (Pre-Treatment)
คุณภาพนา้ ดิบทีเ่ ปลีย่ นไป และป้องกันการปนเปื ้อนของนา้ ดิบ (Contaminate) รวมถึงระบบสารองนา้ ดิบ ผลิตและ
จาหน่ายนา้ เพื่ออุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรม ควบคุมดูแลระบบขนส่งและจ่ายนา้ (Transmission &
Distribution) จากระบบผลิตไปยังผูใ้ ช้นา้ ทางระบบอุโมงค์ (Tunnel) และ ระบบท่อ (Pipe) รับเหมางานออกแบบ
ก่อสร้างระบบนา้ ดิบ ระบบผลิต และจ่ายนา้ (Design and Construction) ให้บริการเดินเครือ่ งและซ่อมบารุง
(Operate and Maintenance) เครือ่ งจักรที่ใช้ในระบบผลิตนา้ จัดหาสัมปทานในการจัดหานา้ ดิบ ผลิต และ
จาหน่าย เพื่ออุปโภค บริโภค และใช้ในอุตสาหกรรม โดยการจัดทาใหม่ทงั้ ระบบหรือบางส่วน ปรับปรุงระบบเก่า
หรือซือ้ ระบบเก่ามาเพื่อขยายกาลังการผลิต และปรับปรุงคุณภาพให้ได้มาตรฐาน และรับบาบัด กาจัดนา้ เสีย ใน
โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน
(98) ประกอบกิจการจัดหาและพัฒนาที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินการตามโครงการเกี่ยวกับนา้ ทุกประเภท
(99) ประกอบกิจการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับงานจัดหานา้ ดิบ สร้างอ่างเก็บนา้ เขื่อน ระบบประปา และระบบบาบัดนา้ เสีย
รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน
ทัง้ นี ้ วัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีทงั้ หมด 99 ข้อ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมี จานวน 99 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002”
มติ

ที่ประชุมพิ จารณาแล้ว จึงมีม ติ เป็ นเอกฉันท์อนุมัติ แก้ไขเพิ่ มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่ม เติ ม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนน
เสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
จานวน
ไม่เห็นด้วย จานวน
งดออกเสียง จานวน

วาระที่ 9

424,262,300 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ประธานฯ ได้แจ้งที่ป ระชุมว่า ได้นาเสนอระเบีย บวาระเสร็จสิน้ ลงแล้ว ทัง้ นี ้ ไม่มี ผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉัน ทะเสนอให้
พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
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นายเมธี รังษี วงศ์ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทจะดาเนินธุรกิจใดบ้าง ตามวัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่ม นายมารุ ต
ศิริโก ได้ตอบข้อซักถามดังนี ้ ภายหลังจากเพิ่มวัตถุประสงค์แล้ว บริษัทจะขยายธุรกิจจากเดิมให้ชดั เจนขึน้ ยกตัวอย่าง
เช่น ระบบ IOT และ Digital Twin โดยบริษัท มองการลงทุนในดิจิทลั โลกเสมือน การขยายธุรกิจ ระบบสาธารณูปโภค
การบริห ารจั ด การน ้า ให้แ ก่ แ หล่ ง อุต สาหกรรมที่ ข าดน ้า และการลงทุ น ในระบบและสถานี ส ลับ แบตเตอรี่ใ ห้แ ก่
รถจักรยานยนต์ โดย ณ ปั จจุบนั บริษัท ได้รบั งานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เป็ น SandBox จากพืน้ ที่กรุ งเทพฯ และจะ
ขยายไปยังจังหวัดใหญ่ ๆ เช่น ภูเก็ต เมืองท่องเที่ยว และหัวเมืองต่างๆ ทัง้ นี ้ ธุรกิจที่จะลงทุนนัน้ จะอยู่บนพืน้ ฐานความรู ้
System Integration (SI) ของบริษัท โดยจะนาเงินที่ได้จากการลงทุนเป็ นตัวตัง้ ต้นในการลงทุนในการดาเนินการต่างๆ
นอกจากนี ้ บริษัท จะยังมุง่ มั่นในธุรกิจเดิมตามที่เคยปฏิบตั ิเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าซึ่งจะขยายไปยังหัวเมือง รวมถึงส่วนที่
เป็ น Cable Car
เมื่อไม่มีผเู้ ข้าประชุมสอบถามหรือให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวว่า การประชุมได้ดาเนินการครบทุกระเบียบ
วาระแล้ว ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ได้สละเวลาร่วมประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จากัด
(มหาชน) และขอปิ ดประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.
(ลงชื่อ)
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(สมศักดิ์ จันทร์นอ้ ย)
(นายสมศักดิ์ จันทร์นอ้ ย)
ประธานที่ประชุม
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จากัด (มหาชน)
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