8. นางศศิเนตร พหลโยธิน

กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สาย
งานบริหารทั่วไปและสายงานสํานักงานกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

9. นายศรีภพ สารสาส
(ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

10. นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์
เลขานุการบริษัท
(ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)
ทัง้ นีม้ ีกรรมการเข้าร่วมจํานวน 9 ท่าน จากจํานวนกรรมการทัง้ หมด 10 ท่าน โดยกรรมการจํานวน 4 ท่านเข้าร่วม
ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 90 โดยกรรมการ 1 ท่านที่ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุม คือ นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เนื่องจากมีความเสีย่ งโรคโควิด-19 และมีความจําเป็ นต้องกักตัว
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายคม วชิรวราการ

ที่ปรึกษากฎหมาย

จาก บริษัท กุด่นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด

2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
(ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)
3. นางสาวกมลกานต์ พงษ์พานิช
(ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)
4. นางสาวสุรรี ตั น์ ปราชญานุกลุ

ผูส้ อบบัญชี

จาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

ผูส้ อบบัญชี

จาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
จากบริษัท
ฝ่ ายควบคุมการเงินและการบัญชี
5. นายบุญเลิศ ปั ญจา
ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกบัญชี
จากบริษัท
6. นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน
ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน นายโชดิวตั ดั่นธนสาร
กรรมการที่ลาออกจากตําแหน่ง
ก่อนเข้าสูว่ าระการประชุม บริษัทได้ชีแ้ จงว่าการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
นีเ้ ป็ นระบบของบริษัท ควิดแลบ จํากัด ซึง่ เป็ นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่อง
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงยังได้เป็ นบริษัทที่ผ่านการ
รับรองระบบควบคุมการประชุม จากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) รวมถึงบริษัทได้แจ้งคําบอกกล่าวการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สําหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัทจะขอบันทึกภาพถ่าย ภาพเคลือ่ นไหวของการ
ประชุมเพื่อใช้ในการรายงาน และประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ในครัง้ นี ้
จากนัน้ ได้เปิ ดวิดีโออธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน และหลักเกณฑ์นบั คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
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วิธีนบั คะแนนและการประกาศผลคะแนน
ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน
1.

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผย ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทัง้ นี ้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
(เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)

2.

ผูถ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่ มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลาํ ดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่
ทางซ้ายมือหลังจากนัน้ จะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทําการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
โดยกดปุ่ มใดปุ่ มหนึ่งของปุ่ ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดปุ่ ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน
ทัง้ นี ้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง/ เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่
ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนัน้ ๆ

3.

ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามีมติเห็นด้วย ตามที่
ประธานเสนอต่อที่ประชุม

4.

เพื่อไม่ตอ้ งให้ที่ประชุมรอผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ บริษัทเสนอให้ที่ประชุม ดําเนินการในวาระถัดไปก่อน จากนัน้
บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนของวาระก่อนหน้านีใ้ ห้ที่ประชุมทราบ เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว
ถือว่าผลคะแนนในวาระนัน้ เป็ นที่สนิ ้ สุดแล้ว

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง
1.

ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็ นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกําหนดเป็ นอย่างอื่น ถ้ า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชีข้ าดอีกเสียงหนึง่ ต่างหากจากในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้

2.

การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็น
ด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนําไปหักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อหุน้ ในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่า
เป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทัง้ นี ้ ได้นบั รวมคะแนนเสียงที่ผมู้ อบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
ซึง่ ได้บนั ทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ลว่ งหน้าในตอนที่ลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว

3.

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้
จํานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าประชุมล่าสุด

4.

กรณี ที่ จ ะถื อ ว่า เป็ น บัต รเสีย หมายถึ ง กรณี ที่ ผู้ถื อ หุ้น หรือ ผู้ร ับ มอบฉัน ทะแสดงเจตนาไม่ชัด เจนในบัต รลงคะแนน
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง
(ยกเว้นกรณีคสั โตเดียน)
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การแสดงความเห็นหรือซักถาม
หากท่านผูถ้ ื อหุน้ ท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุ ณาให้ ซักถามหรือแสดงความเห็นที่
เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่มส่งคําถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตงั้ แต่ประธานในที่
ประชุมประกาศเริม่ การพิจารณาในวาระนัน้ ๆ
หากท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความ
กรุณาแสดงความคิดเห็น หรือถามคําถามของท่านได้ภายหลังการปิ ดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆที่ได้กาํ หนดไว้ลว่ งหน้า
แล้ว เพื่อเป็ นการทําให้การดําเนินการประชุมเป็ นไปโดยราบรืน่
ทัง้ นี ้ หากท่านประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ขอ้ ความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่ ม
สัญลักษณ์ในเมนูลาํ ดับที่ 4 พิมพ์ขอ้ ความที่ทา่ นต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท
หลังจากนัน้ เจ้าหน้าที่จะเป็ นผูอ้ ่านคําถามของท่านตามลําดับเวลาที่ปรากฎอยู่ในระบบหลังบ้านของบริษัท โดยขอ
สงวนสิทธิ์ในการถามคําถามที่ตรงกับวาระในเวลานัน้ ๆ หากคําถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนําไปสอบถามภายหลังจากการปิ ด
ประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ขา้ งต้น ทัง้ นี ้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ
นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บนั ทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
จากนัน้ ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณารับ รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
โดยบริษัทได้จดั ทํารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2564 นับแต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกําหนด พร้อมทัง้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ait.co.th) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผใู้ ด
คัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ
สําหรับระเบียบวาระนีใ้ ช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นเกณฑ์
โดยองค์ป ระชุมสํา หรับระเบี ยบวาระนี ้ มี ผูถ้ ื อหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 79 ราย นับเป็ นจํา นวนหุน้ ได้
367,727,570 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.64 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จํานวนเสียง

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
367,727,570
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0.00
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
รวม (79 ราย)
367,727,570
100.00
หมายเหตุ ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอนเริม่ ประชุมจํานวน 5 ราย คิดเป็ น 228,265 หุน้ รวม
มีจาํ นวนเสียงในวาระนีท้ งั้ สิน้ 367,727,570 เสียง
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564
ประธานฯ ได้ขอให้นางศศิเนตร พหลโยธิน กรรมการบริหาร รายงานสรุ ปผลการดําเนินงานในปี ที่ผ่านมา ซึ่ง
นางศศิเนตร พหลโยธิน ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี ้
ภาพรวมบริษัท ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดรายได้รวม 7,035,000,000 บาท ปรับตัวขึน้ ร้อยละ 4.5
จากปี 2563 โดยแหล่งที่มาของรายได้มาจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด ประมาณร้อยละ 33 ของรายได้ทงั้ หมด และ
จากหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิ จต่าง ๆ อีกประมาณร้อยละ 43 ของรายได้ทงั้ หมด และรายได้ที่เหลือมาจากภาคเอกชน
ประมาณร้อยละ 23 และอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1
รายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ บริษัทมีรายได้จากการขายโครงการประมาณร้อยละ 62 การให้เช่าประมาณ
ร้อยละ 9 การให้บริการซ่อมบํารุงรักษาประมาณร้อยละ 28 และอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1
บริษัทมีกาํ ไรขัน้ ต้น (Gross Profit Margin) ในปี 2564 จํานวน 1,268 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.7 จากปี
2563 ซึ่งมีกาํ ไรขัน้ ต้นจํานวน 1,156 ล้านบาท โดยในปี 2564 อัตรากําไรขัน้ ต้น (Gross Profit Margin) คิดเป็ นร้อยละ 18.25
เพิ่มขึน้ ประมาณร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึง่ อยูท่ ี่ ร้อยละ 17.35 แสดงให้เห็นว่า บริษัทสามารถบริหารควบคุมต้นทุนการ
ดําเนินงานได้มีประสิทธิภาพมากขึน้
บริษัทมีกาํ ไรสุทธิในปี 2564 จํานวน 527 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 33.38 จากปี 2563 จํานวน 394 ล้านบาท
โดยคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิรอ้ ยละ 7.49 ในปี 2564 เพิ่มขึน้ จากปี 2563 ที่อตั รากําไรสุทธิ รอ้ ยละ 5.86 แสดงให้เห็นว่า กําไรสุทธิ
ของบริษัทกลับมาอยูใ่ นระดับปกติของบริษัทที่รอ้ ยละ 7-8 แล้ว
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บริษัทมีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2564 คือ ร้อยละ 11.6 ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของบริษัทในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน
บริษัทมีอตั ราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ROE) ในปี 2564 คือ ร้อยละ 17.61 ซึ่งอยู่ในระดับสูง
กว่าค่าเฉลีย่ ของบริษัทในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน
หนีส้ ินรวม ในปี 2564 คือ 2,619 ล้านบาท และ มีอตั ราส่วนหนีส้ ินรวมต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ (D/E Ratio) คือ
0.88 : 1 ซึง่ เป็ นอัตราตํ่ากว่าในปี 2563
สําหรับภาพรวมธุรกิ จ ในปี 2565 บริษัทเป้าหมายรายได้ไว้ที่ประมาณ 7,400,000,000 บาท เพิ่มขึน้
ร้อยละ 15 จากปี 2564 โดยปั จจุบนั บริษัทมียอดโครงการที่อยู่ในมือ หรือ Backlog มูลค่าประมาณ 8,000,000,000 บาท
มีรายการรอคําสั่งซือ้ จากลูกค้าหรือ Waiting for PO อีกประมาณ 1,500,000,000 บาท และ อยูร่ ะหว่างการประมูลอีกประมาณ
1,900,000,000 บาท และโครงการที่คาดว่าจะเข้าร่วมประมูลอีกประมาณ 6,800,000,000 บาท ทัง้ นี ้ โครงการที่อยูร่ ะหว่างการ
ประมูลส่วนใหญ่ จะเป็ นโครงการของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 98 และในส่วนที่เหลือจะเป็ นโครงการภาคเอกชน ผู้
ให้บริการต่าง ๆ และกลุม่ ธุรกิจการเงิน
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินการของบริษัทในปี 2564 และเนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระ
รับทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงคะแนนเสียง
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจาปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรพร รักตประจิ ต กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริการชีแ้ จง ดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นงบการเงินที่ผู้
ตรวจสอบบัญชีรบั อนุญาตจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ให้ความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน โดยมิได้มีเงื่อนไขใดๆ ในการให้ความเห็นดัง กล่าวในการเปรียบเทียบงบการเงินของปี 2564 กับปี 2563
(รายละเอียดในหน้า 55-81 ของรายงานประจําปี ) โดยมีสาระสําคัญในงบแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ในส่วนของสินทรัพย์ (รายละเอียดในหน้า
55 ของรายงานประจําปี )
สินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2564 ลดลงจํานวน 699,000,000 บาทหรือ ประมาณร้อยละ 12 จากปี 2563 คือ
ลดลงจาก 5,852,000,000 บาท เป็ น 5,153,000,000 บาท ในปี 2562 ซึ่งการลดลงส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงของ
รายการดังนี ้
1) ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น ลดลงจากปี 2563 จํานวน 563,000,000 บาท จากการเรียกเก็บเงินจาก
ลูกหนีก้ ารค้าได้ในระหว่างปี
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2) การลดลงของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา หรือรายได้ที่ยงั ไม่เรียกชําระ จํานวน 390,000,000 บาท จาก
การส่งมอบงานและออกใบแจ้งหนีเ้ รียกเก็บเงินได้
3) การลดลงของสินค้าคงเหลือจํานวน 712,000,000 บาท จากการส่งมอบงานโครงการที่แล้วเสร็จ
การลดลงดังกล่าวข้างต้นจะนํามาสุทธิกบั ส่วนที่เพิ่มขึน้ ของสินทรัพย์หมุนเวียน ดังนี ้
1) การเพิ่มขึน้ ของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 174,000,000 บาท จากการเรียกเก็บเงิน
จากลูกหนีก้ ารค้าได้
2) การเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จากหน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี ้ จํานวน
720,000,000 บาท เนื่องจากบริษัทเรียกเก็บเงินจากลูกหนีก้ ารค้าได้จาํ นวนมาก จึงซือ้ หน่วยลงทุนใน
กองทุนเปิ ดตราสารหนี ้ ในระหว่างที่รอโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2564 เพิ่มขึน้ จํานวน 22,000,000 บาทหรือ ประมาณร้อยละ 4 จากปี 2563 คือ
เพิ่มขึน้ จาก 577,000,000 บาทเป็ น 599,000,000 บาท ซึ่งการเพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่ มาจากการเพิ่มขึน้ ของรายการอุปกรณ์ให้เช่า
จํานวน 109,000,000 บาท สําหรับโครงการอุปกรณ์ให้เช่าใหม่
รายการเพิ่มขึน้ ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนดังกล่าวข้างต้น (รายการอุปกรณ์ให้เช่า ) สุทธิดว้ ยการลดลงของ
รายการดังต่อไปนี ้
1) การลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น จํานวน 57,000,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการ
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนของ Campana Group Pte. Ltd.
2) การลดลงของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า จํานวน 31,000,000 บาท เนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทบริษัท
เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จํากัด ได้ถูกแสดงในสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย และถูกจัดอยู่ในสินทรัพย์
หมุนเวียนในปี 2564
ทําให้โดยสรุปสินทรัพย์รวมของบริษัทในงบการเงินปี 2564 ลดลงประมาณ 677,000,000 บาท หรือร้อยละ
11 จาก 6,429,000,000 บาท เป็ น 5,752,000,000 บาท
หนีส้ ินในปี 2564 ของบริษัทส่วนใหญ่ เป็ นหนีส้ ินหมุนเวียน (รายละเอียดในหน้า 55-56 ของรายงาน
ประจําปี ) โดยหนีส้ ินหมุนเวียนรวมของบริษัทในงบการเงินรวมของปี 2564 ลดลงประมาณ 738,000,000 บาท หรือประมาณ
ร้อยละ 23 จาก 3,178,000,000 บาท ในปี 2563 เป็ น 2,440,000,000 บาท ในปี 2564 ซึ่งการลดลงส่วนใหญ่ของหนีส้ ิน
หมุนเวียนประกอบด้วยการลดลงของรายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1) การลดลงของเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จํานวน 250,000,000 บาท จากการชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้
2) การลดลงของเจ้าหนีก้ ารค้า จํานวน 550,000,000 บาท จากการจ่ายชําระคืนเจ้าหนีก้ ารค้า
3) การลดลงของส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี ของหนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาการจัดการทางการเงินจํานวน
47,000,000 บาท จากการชําระคืนหนีส้ นิ ดังกล่าว
สุทธิดว้ ยการเพิ่มขึน้ ของหนีส้ นิ ตามสัญญาหรือรายได้รบั ล่วงหน้า จํานวน 55,000,000 บาท เนื่องจากได้รบั
เงินล่วงหน้าจากลูกค้าตามโครงการใหม่
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน ในปี 2564 ในงบการเงินลดลง 76,000,000 บาทหรือ ประมาณร้อยละ 23 จากปี 2563
คือลดลงจาก 326,000,000 บาท เป็ น 250,000,000 บาท ซึง่ การลดลงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก

7

1) การลดลงของหนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาการจัดการทางการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
จํานวน 54,000,000 บาท เนื่องจากถูกแสดงไว้ในส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
2) การลดลงของสํา รองผลประโยชน์ร ะยะยาวของพนัก งาน จํา นวน 18,000,000 บาท จากการ
เกษี ยณอายุ และลาออกของพนักงาน
โดยสรุป หนีส้ นิ รวมของบริษัท ในงบการเงินปี 2564 ลดลงประมาณ 813,000,000 บาท หรือ ร้อยละ 23 คือ
จาก 3,504,000,000 บาท ในปี 2563 เป็ น 2,691,000,000 ในปี 2564
ส่วนของผูถ้ ื อ หุน้ (รายละเอี ยดในหน้า 56 ของรายงานประจํา ปี ) ยอดคงเหลือของปี 2564 เพิ่ มขึน้
136,000,000 บาท หรือ ประมาณร้อยละ 5 กล่าวคือเพิ่มขึน้ จาก 2,925,000,000 บาทในปี 2563 เป็ น 3,061,000,000 บาท ใน
ปี 2564 ซึง่ ส่วนที่เพิ่มขึน้ ของผูถ้ ือหุน้ ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ ของกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรสุทธิดว้ ยการจ่ายเงินปั นผล
รายได้รวมในปี 2564 (รายละเอียดในหน้า 57 ของรายงานประจําปี ) รายได้ในงบการเงิ นรวมเท่ากับ
7,035,000,000 บาท เพิ่มขึน้ จากปี 2563 ซึ่งมีจาํ นวนประมาณ 6,731,000,000 บาท โดยคิดเป็ นการเพิ่มขึน้ ประมาณ
304,000,000 บาท หรือ ร้อยละ 5 โดยการเพิ่มขึน้ มีสาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากงานโครงการขนาดใหญ่
ทัง้ โครงการที่บริษัทได้รบั มาในระหว่างปี และโครงการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องมาจากปี ก่อน ๆ นอกจากนี ้ ยังมีรายได้ค่าเช่าจาก
อุปกรณ์สาํ หรับให้เช่าเพิ่มขึน้ จํา นวน 48,000,000 บาท เนื่องจากบริษัทได้งานโครงการใหม่ และการขยายอายุสญ
ั ญาของ
โครงการให้เช่าอุปกรณ์ซงึ่ ครบอายุสญ
ั ญา (รายละเอียดในหน้า 60-65 ของรายงานประจําปี )
สําหรับค่าใช้จ่ายรวมของปี 2564 ในงบการเงินมีจาํ นวนประมาณ 6,353,000,000 บาท เพิ่มจากปี 2563 ซึ่ง
มีจาํ นวนประมาณ 6,206,000,000 บาท คิดเป็ นเพิ่มขึน้ ประมาณ 137,000,000 บาท หรือ ร้อยละ 2 ส่วนใหญ่มาจากปั จจัยดังนี ้
1) งานโครงการขนาดใหญ่มีตน้ ทุน รวมเพิ่มขึน้ จํานวน 172,000,000 บาท โดยที่อตั รากําไรขัน้ ต้นสูงขึน้
จากร้อยละ 17.35 ในปี 2563 เป็ นร้อยละ 18.25 ในปี 2564
2) การบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ) ลดลงทําให้มีผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน ลดลงจํานวน 93,000,000 บาท
3) การบันทึกผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนใน Campana Group Pte. Ltd.
ทําให้มีผลขาดทุนจากตราสารทุนที่กาํ หนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน เพิ่มขึน้ จํานวน
69,000,000 บาท
รายการอื่น ๆ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่มีการเปลีย่ นแปลงแบบมีสาระสําคัญประกอบด้วย
1) การลดลงของดอกเบีย้ จากการชําระเงินล่าช้าที่เรียกเก็บจากลูกหนีร้ ายใหญ่ จํานวน 25,000,000 บาท
เนื่องจากในปี 2563 ได้รบั ดอกเบีย้ จากการชําระล่าช้าที่เรียกเก็ บจากลูกหนีร้ ายใหญ่ จํานวน
26,000,000 บาท
2) ต้นทุนทางการเงินลดลง จํานวน 10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จา่ ยภาษี เพิม่ ขึน้ จํานวน 20,000,000 บาท
ดังนัน้ ในปี 2564 บริษัทมีกาํ ไรสุทธิ ในงบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จํานวนประมาณ
527,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากปี 2563 ที่มีจาํ นวน 394,000,000 บาท คิดเป็ นเพิ่มขึน้ ประมาณ 133,000,000 บาท หรือ
ร้อยละ 34 ส่งผลให้กาํ ไรสุทธิ ต่อหุน้ ในงบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่า
เท่ากับ 51 สตางค์ตอ่ หุน้
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จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
คําถามจากผูถ้ ือหุน้
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ สอบถามว่าบริษัทจะสามารถรักษากําไรสุทธิ (net profit margin)
ได้เหมือนปี 2564 หรือไม่ และปั จจุบนั บริษัทมีปัญหาเรือ่ งพนักงานหรือไม่
นายสุรพร รักตประจิต จากการพิจารณาตัวเลข บริษัทคาดว่าจะสามารถทําได้ใกล้เคียงในปี ที่ผา่ นมา
หรืออาจจะดีกว่าเล็กน้อย โดยจะทําให้มีอตั รากําไรสุทธิอย่างน้อยที่รอ้ ยละ 8 สําหรับเรื่องพนักงาน มี
พนักงานลาออกเนื่องจากมาตรการ Work From Home จํานวนหนึ่ง แต่ไม่ได้สง่ ผลกระทบประการใด
กับบริษัท
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ เพิ่มเติมประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ
สําหรับระเบียบวาระนีใ้ ช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นเกณฑ์ โดย
องค์ประชุมสําหรับระเบียบวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 80 ราย นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้ 367,727,590
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.64 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทประจําปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จํานวนเสียง

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
367,727,570
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0.00
งดออกเสียง
20
บัตรเสีย
0
รวม (80 ราย)
367,727,590
100.00
หมายเหตุ ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากตอนเริ่มประชุมจํานวน 1 ราย คิดเป็ น 20 หุน้ รวมมี
จํานวนเสียงในวาระนีท้ งั้ สิน้ 367,727,590 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุ มัติ จัดสรรเงินกาไร และการ
จ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2564
ประธานฯ มอบหน้าที่ให้ นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็ นผูช้ ีแ้ จงถึงการพิจารณา
จัดสรรกําไร และจ่ายเงินปั นผลดังต่อไปนี ้
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใดในการใช้
เงินนัน้ และการจ่ายเงินปั นผลนัน้ จะต้องไม่กระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญปี 2564
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ตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีกาํ ไรสุทธิทงั้ สิน้ ประมาณ 509,000,000 บาท ซึ่งเป็ นจํานวนที่สามารถจัดสรรการจ่ายเงิน
ปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) บริษัทได้จดั สรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองคิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 แล้ว ดังนัน้
บริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
(2) จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2564 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เพิ่มอีกจํานวนทัง้ สิน้ 309,481,345.50
บาท ในอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้ของหุน้ (พาร์) 1 บาท โดยกําหนด
วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผลในวันที่ 22 เมษายน 2565 และกําหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ทัง้ นี ้ เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 9
กันยายน 2564 จํานวน 144,424,627.90 บาท ในอัตราหุน้ ละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) โดยมีมลู
ค่าที่ตราไว้ของหุน้ (พาร์) 5 บาท ดังนัน้ บริษัทได้จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินกิจการในปี 2564
รวมเป็ นเงินจํานวนทัง้ สิน้ 453,905,973.40 บาท หากคํานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ (พาร์) 1 บาท
จะคิดเป็ นในอัตรา 0.44 บาท (สีส่ บิ สีส่ ตางค์) ต่อหุน้ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของบริษัท
(3) กําไรสุทธิสว่ นที่เหลือ บริษัทจะจัดไว้เป็ นกําไรสะสมและยังไม่จดั สรรต่อไป
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ
สําหรับระเบียบวาระนีใ้ ช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นเกณฑ์ โดย
องค์ประชุมสําหรับระเบียบวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 80 ราย นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้ 367,727,590
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.64 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และมีมติอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (80 ราย)

จํานวนเสียง
367,727,570
0
20
0
367,727,590
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ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
100.00

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระและ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออกจากตาแหน่ง
ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็ นผูช้ ีแ้ จงเกี่ยวกับการแต่งตัง้ กรรมการ
ดังต่อไปนี ้
ตามระเบียบข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กําหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ จะต้องมี
การเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกําหนดไว้ให้ กรรมการออกครัง้ ละ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ คือ
4 ท่าน และจากการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มีกรรมการ 3 ท่านที่ตอ้ งออกตามวาระ
และกรรมการใหม่จาํ นวน 1 ท่าน ปรากฏตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
ชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายธนา ไชยประสิทธิ์

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

2. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

3. นายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย

กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน

กรรมการบริษัท (กรรมการใหม่ แทนกรรมการเดิม ที่ลาออกจาก
ตําแหน่ง)

ทัง้ นี ้ เพื่อความโปร่งใส กรรมการที่ถกู เลือกตัง้ จะไม่อยูใ่ นที่ประชุมระหว่างเลือกตัง้ วาระนี ้
ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดําเนินการสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อผูท้ ี่มีความเหมาะสมใน
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกจากตําแหน่งตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการที่มีสว่ นได้เสียได้ออกจากห้องประชุมและมิได้รว่ มพิจารณา) ได้พิ จารณาคุณสมบัติ
ของกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ทัง้ 3 ท่าน และกรรมการที่
เสนอให้แต่งตัง้ ใหม่แล้ว เห็นว่าบุคคลทัง้ 4 ท่านนีเ้ ป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ พร้อมความเชี่ยวชาญทัง้
ในด้านการเงิน และการบริหารจัดการ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัท และประวัติการทํางานที่ดี มีภาวะผูน้ าํ วิสยั ทัศน์กว้างไกล
รวมทัง้ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติ ที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง
สําหรับผูท้ ี่จะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระก็เป็ นผูท้ ี่มีคณ
ุ สมบัติ ความเป็ นกรรมการอิสระครบถ้วนตาม
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 เพื่อ
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านข้างต้นกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่
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นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้ นายกมลพัทธ์ พหลโยธิ น เข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัทแทนนายโชดิวตั ิ ดั่นธนสาร กรรมการที่ลาออกจากตําแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ
สําหรับระเบียบวาระนีใ้ ช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นเกณฑ์ โดย
องค์ประชุมสําหรับระเบียบวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 80 ราย นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้ 367,727,590
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.64 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด โดยมีการแจ้งองค์ประชุมก่อนการลงมติกรรมการแต่ละท่าน
ปรากฏว่าองค์ประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีจาํ นวนเท่ากันทัง้ หมด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตั ิให้เลือกตัง้ (1) นายธนา ไชยประสิทธิ์ (2) นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ และ (3) นายกิตติศกั ดิ์
สพโชคชัย กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ และแต่งตัง้ ให้ นายกมล
พัทธ์ พหลโยธิน เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท แทนนายโชดิวตั ิ ดั่นธนสาร ด้วยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
5.1 มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายธนา ไชยประสิทธิ์ เป็ นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (80 ราย)

จํานวนเสียง
366,661,020
1,048,750
17,820
0
367,727,590

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.71
0.29
100.00

5.2 มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ เป็ นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (80 ราย)

จํานวนเสียง
366,661,040
1,048,750
17,800
0
367,727,590
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ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.71
0.29
100.00

5.3 มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย เป็ นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (80 ราย)

จํานวนเสียง
366,541,070
1,154,500
32,020
0
367,727,590

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.69
0.31
0
100.00

5.4 มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน เป็ นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (80 ราย)

จํานวนเสียง
366,771,570
924,000
32,020
0
367,727,590

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.75
0.25
100.00

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจาปี 2565
ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็ นผูช้ ี แ้ จงเกี่ ยวกับการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยได้ชีแ้ จงว่าที่ประชุมกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและมีมติขอเสนอต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. อนุมตั ิอตั ราเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยอัตราเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ น
อัตราเดิมที่เคยอนุมตั ิตงั้ แต่ปี 2558
2. อนุมตั ิเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2564 เป็ นเงินจํานวน 15,000,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการ
เป็ นผูจ้ ดั สรร และให้จา่ ยจากค่าใช้จ่ายในปี 2565
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ
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สําหรับระเบียบวาระนีใ้ ช้คะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาประชุมเป็ นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสําหรับระเบียบวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 80 ราย นับเป็ น
จํานวนหุน้ ได้ 367,727,590 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.64 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2565 ตามที่
คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม โดยมี
รายละเอียดดังนีต้ อ่ ไปนี ้
ตาแหน่ง
ค่าเบีย้ ประชุม
(1) ประธานกรรมการ
(2) กรรมการ
(3) ประธานกรรมการตรวจสอบ
(4) กรรมการตรวจสอบ
(5) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(6) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทน
25,000 บาท/คน/ครัง้
17,000 บาท/คน/ครัง้
25,000 บาท/คน/ครัง้
20,000 บาท/คน/ครัง้
25,000 บาท/คน/ครัง้
20,000 บาท/คน/ครัง้

(1) ประธานกรรมการ
25,000 บาท/คน/เดือน
(2) กรรมการ
13,000 บาท/คน/เดือน
(3) ประธานกรรมการตรวจสอบ
25,000 บาท/คน/เดือน
(4) กรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท/คน/เดือน
อนึง่ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจําปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 มี
รายละเอียดดังนี ้
ตาแหน่ง
ค่าเบีย้ ประชุม
(1) ประธานกรรมการ
(2) กรรมการ
(3) ประธานกรรมการตรวจสอบ
(4) กรรมการตรวจสอบ
(5) ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
(6) กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

ปี 2565 (ที่เสนอ)

ปี 2564

25,000 บาท/คน/ครัง้
17,000 บาท/คน/ครัง้
25,000 บาท/คน/ครัง้
20,000 บาท/คน/ครัง้

25,000 บาท/คน/ครัง้
17,000 บาท/คน/ครัง้
25,000 บาท/คน/ครัง้
20,000 บาท/คน/ครัง้

25,000 บาท/คน/ครัง้

25,000 บาท/คน/ครัง้

20,000 บาท/คน/ครัง้

20,000 บาท/คน/ครัง้
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ตาแหน่ง
ค่าตอบแทนรายเดือน
(1) ประธานกรรมการ
(2) กรรมการ
(3) ประธานกรรมการตรวจสอบ
(4) กรรมการตรวจสอบ
มีผถู้ ือหุน้

ปี 2565 (ที่เสนอ)

ปี 2564

25,000 บาท/คน/เดือน
13,000 บาท/คน/เดือน
25,000 บาท/คน/เดือน
20,000 บาท/คน/เดือน

25,000 บาท/คน/เดือน
13,000 บาท/คน/เดือน
25,000 บาท/คน/เดือน
20,000 บาท/คน/เดือน

จํานวนเสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (80 ราย)

366,778,505
924,000
25,085
0
367,727,590

ร้อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มา
ประชุม
99.74
0.25
0.01
0.00
100.00

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
ประธานฯ ได้ขอให้นายโชคชัย ตัง้ พูลสินธนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงเกี่ยวกับการแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี โดยชีแ้ จงดังนี ้
ตามข้อบังคับในหมวด 8 ข้อ 54 กําหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจําปี ผถู้ ือหุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนด
จํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท และจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฎิบตั ิงานแล้วเห็นว่า EY มีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการ
สอบบัญชี มีความเป็ นอิสระ ในขณะที่ปีนีท้ างบริษัท สํานักงาน EY ได้เสนอค่าสอบบัญชี จาํ นวน 1,810,000 บาท แต่
คณะกรรมการตรวจสอบได้เจรจาต่อรองโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของค่าตอบแทนกับปริมาณงาน จึงขอลดค่าสอบ
บัญชีเหลือที่ราคา 1,770,000 บาท คิดเป็ นราคาที่เพิ่มขึน้ จากปี 2564 ร้อยละ 5.4%และได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผูถ้ ือต่อไป
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และอนุมตั ิ
ค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.
2.
3.

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
นายกฤษดา เลิศวนา

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5313 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4501 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4958
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พร้อมทัง้ กําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 1,770,000 บาท ต่อปี ซึง่ เป็ นราคาที่เพิ่มขึน้ จากปี 2564 คิดเป็ นร้อยละ 5.4
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ
สําหรับระเบียบวาระนีใ้ ช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นเกณฑ์
โดยองค์ป ระชุมสํา หรับระเบี ยบวาระนี ้ มี ผูถ้ ื อหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 80 ราย นับเป็ นจํา นวนหุน้ ได้
367,727,590 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.64 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (80 ราย)

จํานวนเสียง
367,634,770
75,000
17,820
0
367,727,590

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อ
หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.98
0.02
100.00

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5 เรื่อง คุณสมบัติของหลักทรัพย์
จดทะเบียน
ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็ นผูช้ ีแ้ จงเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยชีแ้ จงว่า
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้ สามัญ หรือหุน้ บุริมสิทธิ เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน พ.ศ. 2558 ข้อ 3 ที่กาํ หนดคุณสมบัติให้หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนต้องเป็ นหุน้ ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือหุน้
คณะกรรรมการจึงพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อเพิ่มเติมบังคับบริษัท ข้อ 5
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ขอ้ ความใหม่ ดังนี ้
ข้อบังคับบริษัทข้อความเดิม
“ข้อ 5. หุน้ ของบริษัทเป็ นหุน้ สามัญมีมลู ค่าหุน้
ละเท่า ๆ กัน และต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุน้ ผู้
จองหุ้น หรื อ ผู้ซื อ้ หุ้น จะขอหัก หลบลบหนี ก้ ั บ
บริษัทไม่ได้ ทัง้ นี ้ เว้นแต่ในกรณี ที่บริษัทปรับ
โครงสร้าง
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ข้อบังคับบริษัทข้อความใหม่
“ข้อ 5. หุน้ ของบริษัทเป็ นหุน้ สามัญมีมลู ค่าหุน้ ละ
เท่ า ๆ กัน และเป็ นหุ้ น ชนิ ด ระบุ ชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น
การช าระค่ าหุ้ นทุ กหุ้ น ของบริษั ทต้ องชาระ
เต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่น

ข้อบังคับบริษัทข้อความเดิม
หนีโ้ ดยการออกหุน้ ใหม่เพื่อชําระหนีแ้ ก่เจ้าหนี ้
ตามโครงการแปลงหนีเ้ ป็ น ทุน โดยมติ ข องที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3
ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาประชุม และมี สิ ท ธิ อ อกเสีย งคะแนน หรื อ
บริษัทอาจออกหุน้ ใหม่ให้แก่บคุ คลใดเสมือนว่า
ได้ชาํ ระเงินค่าหุน้ เต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคล
นัน้ เป็ นผูใ้ ห้ทรัพย์สนิ อื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้
ใช้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นงานวรรณกรรม ศิ ล ป หรื อ
วิ ท ยาศาสตร์ สิ ท ธิ บัต ร เครื่ อ งหมายการค้า
แบบหรือหุ่นจําลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธี
ลับใดๆ หรือให้ขอ้ สนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์
ท า ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร พ า ณิ ช ย์ ห รื อ
วิทยาศาสตร์”

ข้อบังคับบริษัทข้อความใหม่
นอกจากตัวเงิน โดยผูจ้ องหุน้ หรือผูซ้ ือ้ หุน้ จะขอ
หักกลบลบหนีก้ บั บริษัทไม่ได้ ทัง้ นี ้ เว้นแต่ในกรณี
ที่บ ริษั ทปรับโครงสร้างหนี โ้ ดยการออกหุ้นใหม่
เพื่อชําระหนีแ้ ก่เจ้าหนีต้ ามโครงการแปลงหนีเ้ ป็ น
ทุน โดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงคะแนน
หรือบริษัทอาจออกหุน้ ใหม่ให้แก่บคุ คลใดเสมือน
ว่าได้ชาํ ระเงินค่าหุน้ เต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคล
นัน้ เป็ นผูใ้ ห้ทรัพย์สนิ อื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้
ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลป หรือวิทยาศาสตร์
สิทธิบตั ร เครือ่ งหมายการค้า แบบหรือหุ่นจําลอง
แผนผั ง สู ต ร หรื อ กรรมวิ ธี ลั บ ใดๆ หรื อ ให้
ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม
การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์”

นอกจากนี ้ คณะกรรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการดําเนินการยื่นจดทะเบียน
แก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอนัน้ และพิจารณาให้มอบอํานาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมาย มี
อํานาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลีย่ นแปลงข้อความที่จาํ เป็ นในเอกสารสําหรับการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าวตามคําสั่ง
หรือคําแนะนําของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามคําถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ
สําหรับระเบียบวาระนีใ้ ช้คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเป็ นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสําหรับระเบียบวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม
80 ราย นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้ 367,727,590 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.64 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5 เรือ่ ง คุณสมบัติของหลักทรัพย์จดทะเบียน และการมอบอํานาจ
ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
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มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (80 ราย)

จํานวนเสียง

367,727,570
0
20
0
367,727,590

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อ
หุ้น ซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
100.00

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ
3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็ นผูช้ ีแ้ จงเกี่ยวกับวาระนี ้ โดยชีแ้ จงว่า
เพื่อให้วตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการรับงานด้านการรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ตลอดจนให้วตั ถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทอาจขยาย
ขอบเขตไปในอนาคตให้มากขึน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2565 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 จึงมีมติให้
นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของ
บริษัทจํานวน 1 ข้อ จากเดิมทัง้ หมด 51 ข้อ เป็ น 52 ข้อ โดยมีขอ้ ความดังนี ้
“ข้อ 52. ประกอบกิจการรับจ้าง รับเหมา ให้บริการ วางแผน ออกแบบ จัดทาระบบ ผลิต จ่าย
ติดตั้ง เดินสาย ท่อร้อยสาย ตรวจสอบ บารุ งรักษา ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้ าแรงต่า ระบบไฟฟ้ าแรงสูง และเครื่องมือ
เครื่องจักร เครื่องกลที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว”
สําหรับระเบียบวาระนีใ้ ช้คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเป็ นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสําหรับระเบียบวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม
80 ราย นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้ 367,727,590 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.64 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
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