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8.  นางศศิเนตร พหลโยธิน    กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาย
งานบรหิารทั่วไปและสายงานสาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

9.  นายศรภีพ สารสาส 
(ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส)์ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

10.  นางสาวศรนิทร ์จนัทรนิภาพงศ ์
(ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส)์ 

 เลขานกุารบรษัิท 

ทัง้นีม้ีกรรมการเขา้รว่มจาํนวน 9 ท่าน จากจาํนวนกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน โดยกรรมการจาํนวน 4 ท่านเขา้รว่ม
ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ์คิดเป็นสดัสว่นกรรมการที่เขา้รว่มประชุมรอ้ยละ  90 โดยกรรมการ 1 ท่านที่ไม่ไดเ้ขา้รว่ม
ประชุม คือ นายศิริพงษ์ อุ่นทรพนัธุ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เนื่องจากมีความเสีย่งโรคโควิด-19 และมีความจาํเป็นตอ้งกกัตวั 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

1.  นายคม วชิรวราการ ที่ปรกึษากฎหมาย จาก บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จาํกดั 

2.  นางสาวมณี รตันบรรณกิจ 
     (ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส)์      

ผูส้อบบญัชี  จาก บรษัิท สาํนกังาน  อีวาย จาํกดั 

3.  นางสาวกมลกานต ์พงษ์พานิช 
     (ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส)์       

ผูส้อบบญัชี  จาก บรษัิท สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

4.  นางสาวสรุรีตัน ์ปราชญานกุลุ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ฝ่ายควบคมุการเงินและการบญัชี 

 จากบรษัิท 

5. นายบญุเลศิ ปัญจา ผูจ้ดัการอาวโุสแผนกบญัชี  จากบรษัิท 
6. นายกมลพทัธ ์พหลโยธิน ผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการแทน นายโชดิวตั ดั่นธนสาร  

กรรมการท่ีลาออกจากตาํแหนง่ 

ก่อนเขา้สูว่าระการประชมุ บรษัิทไดชี้แ้จงวา่การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 
นีเ้ป็นระบบของบรษัิท ควิดแลบ จาํกดั ซึง่เป็นระบบที่สอดคลอ้งกบัประกาศของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมในเรื่อง
มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถึงยงัไดเ้ป็นบริษัทที่ผ่านการ
รบัรองระบบควบคมุการประชมุ จากสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์(ETDA) รวมถึงบริษัทไดแ้จง้คาํบอกกลา่วการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Privacy Notice) สาํหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ โดยบรษัิทจะขอบนัทกึภาพถ่าย ภาพเคลือ่นไหวของการ
ประชมุเพื่อใชใ้นการรายงาน และประชาสมัพนัธก์ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในครัง้นี ้

จากนัน้ไดเ้ปิดวิดีโออธิบายวิธีการออกเสยีงลงคะแนน และหลกัเกณฑน์บัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ในแตล่ะวาระ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 
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วิธีนบัคะแนนและการประกาศผลคะแนน  

ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผย ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  ทัง้นี ้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น 
(เวน้แตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian) 

2. ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงของทา่น โดยกดปุ่ มสญัลกัษณเ์ครื่องหมายถกูในเมนลูาํดบัที่ 1 ทางแถบเมนทูี่ปรากฏอยู่
ทางซา้ยมือหลงัจากนัน้จะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได ้ใหท้่านทาํการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
โดยกดปุ่ มใดปุ่ มหนึ่งของปุ่ ม เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กดปุ่ ม “สง่” เพื่อยืนยนัการลงคะแนนเสียงของท่าน 
ทัง้นี ้ท่านสามารถลงคะแนนเสียง/ เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแกไ้ขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระไดจ้นกว่าที่
ประชมุจะประกาศใหปิ้ดการลงคะแนนเสยีงของวาระนัน้ๆ 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีไมอ่อกเสยีงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสยีง หรอืไมก่ดลงคะแนนเขา้ในระบบ จะถือวา่มีมติเห็นดว้ย ตามที่
ประธานเสนอตอ่ที่ประชมุ 

4. เพื่อไมต่อ้งใหท้ี่ประชุมรอผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ บริษัทเสนอใหท้ี่ประชุมดาํเนินการในวาระถดัไปก่อน จากนัน้
บริษัทจะแจง้ผลการลงคะแนนของวาระก่อนหนา้นีใ้หท้ี่ประชุมทราบ เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว้ 
ถือวา่ผลคะแนนในวาระนัน้เป็นท่ีสิน้สดุแลว้ 

หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสยีง 

1. ใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง และใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นเกณฑใ์นการลงมติ เวน้แต่กฎหมายกาํหนดเป็นอย่างอื่น ถ้า
คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานมีเสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ตา่งหากจากในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็น
ดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง แลว้นาํไปหกัออกจากจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ในที่ประชุม โดยสว่นที่เหลือจะถือว่า
เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นดว้ย ทัง้นี ้ไดน้บัรวมคะแนนเสียงที่ผูม้อบฉนัทะไดล้งคะแนนมาในหนงัสือมอบฉนัทะเรียบรอ้ยแลว้ 
ซึง่ไดบ้นัทกึคะแนนเสยีงดงักลา่วไวล้ว่งหนา้ในตอนท่ีลงทะเบียนเขา้ประชมุแลว้ 

3. การแจง้ผลการลงคะแนนเสยีงจะระบคุะแนนเสยีง เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้
จาํนวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชมุลา่สดุ  

4. กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน
อิเล็กทรอนิกส ์เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบตัรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส ์หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง 
(ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน) 
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การแสดงความเห็นหรอืซกัถาม 

หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให ้ซักถามหรือแสดงความเห็นที่
เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่มสง่คาํถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กลอ่งขอ้ความ” ไดต้ัง้แต่ประธานในที่
ประชมุประกาศเริม่การพิจารณาในวาระนัน้ๆ 

หากท่านผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม  ขอความ
กรุณาแสดงความคิดเห็น หรอืถามคาํถามของทา่นไดภ้ายหลงัการปิดการประชมุตามระเบียบวาระต่างๆที่ไดก้าํหนดไวล้ว่งหนา้
แลว้ เพื่อเป็นการทาํใหก้ารดาํเนินการประชมุเป็นไปโดยราบรืน่ 

ทัง้นี ้หากท่านประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพข์อ้ความมาทางหนา้ต่างแชท โดยกดปุ่ ม
สญัลกัษณใ์นเมนลูาํดบัท่ี 4 พิมพข์อ้ความที่ทา่นตอ้งการสอบถามและกด “สง่” เพื่อยืนยนัขอ้ความดงักลา่วมายงับรษัิท 

หลงัจากนัน้เจา้หนา้ที่จะเป็นผูอ้่านคาํถามของท่านตามลาํดบัเวลาที่ปรากฎอยู่ในระบบหลงับา้นของบริษัท โดยขอ
สงวนสทิธ์ิในการถามคาํถามท่ีตรงกบัวาระในเวลานัน้ๆ หากคาํถามใดไมต่รงตามวาระจะถกูนาํไปสอบถามภายหลงัจากการปิด
ประชุมตามวิธีการที่ไดแ้จง้ไวข้า้งตน้  ทัง้นี ้ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องขอ้ความ” ขอใหท้่านแจง้ช่ือ 
นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาดว้ยตนเองหรือรบัมอบฉนัทะ เพื่อที่จะไดบ้นัทึกรายงานการประชุมไดอ้ย่างถกูตอ้งและ
ครบถว้น 

จากนัน้ประธานฯ กลา่วเปิดการประชมุและดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2564 ซ่ึงประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564  
โดยบริษัทไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564  ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 
2564 นบัแตว่นัประชมุตามที่กฎหมายกาํหนด พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษัิท (www.ait.co.th) แลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ด
คดัคา้นหรอืขอแกไ้ขแตอ่ยา่งใด 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณาลงมติ   

สาํหรบัระเบียบวาระนีใ้ชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ ์
โดยองคป์ระชุมสาํหรบัระเบียบวาระนี ้มีผูถื้อหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม  79 ราย นับเป็นจาํนวนหุน้ได ้
367,727,570 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 35.64  ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดท้ัง้หมด 
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มติที่ประชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564  ซึ่งประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์เมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

มีผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 367,727,570  100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวม (79 ราย) 367,727,570  100.00  
หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้จากตอนเริม่ประชุมจาํนวน 5 ราย คิดเป็น 228,265 หุน้ รวม
มีจาํนวนเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 367,727,570 เสยีง 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 

  ประธานฯ ไดข้อใหน้างศศิเนตร พหลโยธิน กรรมการบรหิาร รายงานสรุปผลการดาํเนินงานในปีที่ผ่านมา ซึ่ง
นางศศิเนตร พหลโยธิน ไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุดงันี ้

ภาพรวมบริษัท ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดรายไดร้วม 7,035,000,000 บาท ปรบัตวัขึน้รอ้ยละ 4.5 
จากปี 2563 โดยแหลง่ที่มาของรายไดม้าจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั ประมาณรอ้ยละ 33 ของรายไดท้ัง้หมด และ
จากหน่วยงานรฐัและรฐัวิสาหกิจต่าง ๆ อีกประมาณรอ้ยละ 43 ของรายไดท้ัง้หมด และรายไดท้ี่เหลือมาจากภาคเอกชน
ประมาณรอ้ยละ 23 และอื่น ๆ ประมาณรอ้ยละ 1 

รายไดแ้บง่ตามประเภทธุรกิจ บริษัทมีรายไดจ้ากการขายโครงการประมาณรอ้ยละ 62 การใหเ้ช่าประมาณ
รอ้ยละ 9 การใหบ้รกิารซอ่มบาํรุงรกัษาประมาณรอ้ยละ 28 และอื่น ๆ ประมาณรอ้ยละ 1 

บริษัทมีกาํไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) ในปี 2564 จาํนวน 1,268 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 9.7 จากปี 
2563 ซึ่งมีกาํไรขัน้ตน้จาํนวน 1,156 ลา้นบาท โดยในปี 2564 อตัรากาํไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) คิดเป็นรอ้ยละ 18.25  
เพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 1 เมื่อเทียบกบัปี 2563 ซึง่อยูท่ี่ รอ้ยละ 17.35 แสดงใหเ้ห็นว่า บริษัทสามารถบริหารควบคมุตน้ทนุการ
ดาํเนินงานไดม้ีประสทิธิภาพมากขึน้ 

บรษัิทมีกาํไรสทุธิในปี 2564 จาํนวน 527 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 33.38 จากปี 2563 จาํนวน 394 ลา้นบาท 
โดยคิดเป็นอตัรากาํไรสทุธิรอ้ยละ 7.49 ในปี 2564 เพิ่มขึน้จากปี 2563 ที่อตัรากาํไรสทุธิรอ้ยละ 5.86 แสดงใหเ้ห็นว่า กาํไรสทุธิ
ของบรษัิทกลบัมาอยูใ่นระดบัปกติของบรษัิทท่ีรอ้ยละ 7-8 แลว้ 
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บริษัทมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(ROA) ในปี 2564 คือ รอ้ยละ 11.6 ซึ่งอยู่ในระดบัสงูกว่าค่าเฉลี่ย
ของบรษัิทในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั 

บริษัทมีอตัราสว่นผลตอบแทนต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (ROE) ในปี 2564 คือ รอ้ยละ 17.61 ซึ่งอยู่ในระดบัสงู
กวา่คา่เฉลีย่ของบรษัิทในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั 

หนีส้ินรวม ในปี 2564 คือ 2,619 ลา้นบาท และ มีอตัราสว่นหนีส้ินรวมต่อสว่นผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) คือ 
0.88 : 1 ซึง่เป็นอตัราตํ่ากวา่ในปี 2563 

สาํหรบัภาพรวมธุรกิจ ในปี 2565 บริษัทเป้าหมายรายไดไ้วท้ี่ประมาณ 7,400,000,000 บาท เพิ่มขึน้ 
รอ้ยละ 15 จากปี 2564 โดยปัจจุบนั บริษัทมียอดโครงการที่อยู่ในมือ หรือ  Backlog มูลค่าประมาณ 8,000,000,000 บาท  
มีรายการรอคาํสั่งซือ้จากลกูคา้หรอื Waiting for PO อีกประมาณ 1,500,000,000 บาท และ อยูร่ะหวา่งการประมลูอีกประมาณ 
1,900,000,000 บาท และโครงการท่ีคาดวา่จะเขา้รว่มประมลูอีกประมาณ 6,800,000,000 บาท ทัง้นี ้โครงการท่ีอยูร่ะหว่างการ
ประมูลส่วนใหญ่จะเป็นโครงการของภาครฐัและรฐัวิสาหกิจ รอ้ยละ 98 และในส่วนที่เหลือจะเป็นโครงการภาคเอกชน ผู้
ใหบ้รกิารตา่ง ๆ และกลุม่ธุรกิจการเงิน 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลการดาํเนินการของบริษัทในปี 2564 และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระ
รบัทราบ จึงไมต่อ้งมีการลงคะแนนเสยีง 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายสุรพร รกัตประจิต กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบรกิารชีแ้จง ดงันี ้

  งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นงบการเงินที่ผู้
ตรวจสอบบญัชีรบัอนญุาตจากบรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ใหค้วามเห็นวา่ถกูตอ้งตามที่ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน โดยมิไดม้ีเง่ือนไขใดๆ ในการใหค้วามเห็นดงักลา่วในการเปรียบเทียบงบการเงินของปี 2564 กบัปี 2563 
(รายละเอียดในหนา้ 55-81 ของรายงานประจาํปี) โดยมีสาระสาํคญัในงบแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ดงันี ้
   งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  และ 2563 ในสว่นของสนิทรพัย ์(รายละเอียดในหนา้ 
55 ของรายงานประจาํปี) 
  สินทรพัยห์มนุเวียน ในปี 2564 ลดลงจาํนวน 699,000,000 บาทหรือ ประมาณรอ้ยละ 12 จากปี 2563 คือ
ลดลงจาก 5,852,000,000 บาท เป็น 5,153,000,000 บาท ในปี 2562 ซึ่งการลดลงส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงของ
รายการดงันี ้

1) ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นลดลงจากปี 2563 จาํนวน 563,000,000 บาท จากการเรียกเก็บเงินจาก
ลกูหนีก้ารคา้ไดใ้นระหวา่งปี 
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2) การลดลงของสนิทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา หรอืรายไดท้ี่ยงัไมเ่รียกชาํระ จาํนวน 390,000,000 บาท จาก
การสง่มอบงานและออกใบแจง้หนีเ้รยีกเก็บเงินได ้

3) การลดลงของสนิคา้คงเหลอืจาํนวน 712,000,000 บาท จากการสง่มอบงานโครงการที่แลว้เสรจ็ 
การลดลงดงักลา่วขา้งตน้จะนาํมาสทุธิกบัสว่นท่ีเพิ่มขึน้ของสนิทรพัยห์มนุเวียน ดงันี ้

1) การเพิ่มขึน้ของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 174,000,000 บาท จากการเรียกเก็บเงิน

จากลกูหนีก้ารคา้ได ้

2)  การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น จากหนว่ยลงทนุในกองทนุเปิดตราสารหนี ้จาํนวน 
720,000,000 บาท เนื่องจากบรษัิทเรยีกเก็บเงินจากลกูหนีก้ารคา้ไดจ้าํนวนมาก จงึซือ้หนว่ยลงทนุใน
กองทนุเปิดตราสารหนี ้ในระหวา่งที่รอโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน ในปี 2564 เพิ่มขึน้จาํนวน 22,000,000 บาทหรือ ประมาณรอ้ยละ 4 จากปี 2563 คือ
เพิ่มขึน้จาก 577,000,000 บาทเป็น 599,000,000 บาท ซึ่งการเพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของรายการอปุกรณใ์หเ้ช่า
จาํนวน 109,000,000 บาท สาํหรบัโครงการอปุกรณใ์หเ้ช่าใหม่ 

รายการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนดงักล่าวขา้งตน้ (รายการอปุกรณใ์หเ้ช่า) สทุธิดว้ยการลดลงของ
รายการดงัตอ่ไปนี ้

1) การลดลงของสนิทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น จาํนวน 57,000,000 บาท ซึ่งสว่นใหญ่มาจากการ
ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของตราสารทนุของ Campana Group Pte. Ltd. 

2) การลดลงของเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ จาํนวน 31,000,000 บาท เนื่องจากเงินลงทนุในบริษัทบริษัท 
เจเนซิส ดาตา้ เซ็นเตอร ์จาํกัด ไดถู้กแสดงในสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย และถูกจัดอยู่ในสินทรพัย์
หมนุเวียนในปี 2564  

ทาํใหโ้ดยสรุปสนิทรพัยร์วมของบริษัทในงบการเงินปี 2564 ลดลงประมาณ 677,000,000 บาท หรือรอ้ยละ 
11 จาก 6,429,000,000 บาท เป็น 5,752,000,000 บาท 
   หนีส้ินในปี 2564 ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหนีส้ินหมุนเวียน (รายละเอียดในหนา้ 55-56 ของรายงาน
ประจาํปี)  โดยหนีส้ินหมนุเวียนรวมของบริษัทในงบการเงินรวมของปี 2564 ลดลงประมาณ 738,000,000 บาท หรือประมาณ
รอ้ยละ 23 จาก 3,178,000,000 บาท ในปี 2563 เป็น 2,440,000,000 บาท ในปี 2564  ซึ่งการลดลงสว่นใหญ่ของหนีส้ิน
หมนุเวียนประกอบดว้ยการลดลงของรายการตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1) การลดลงของเงินกูย้ืมระยะสัน้จาํนวน 250,000,000 บาท จากการชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้  
2) การลดลงของเจา้หนีก้ารคา้ จาํนวน 550,000,000 บาท จากการจ่ายชาํระคืนเจา้หนีก้ารคา้ 
3) การลดลงของสว่นที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึง่ปีของหนีส้นิภายใตส้ญัญาการจดัการทางการเงินจาํนวน 

47,000,000 บาท จากการชาํระคืนหนีส้นิดงักลา่ว 
สทุธิดว้ยการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิตามสญัญาหรือรายไดร้บัลว่งหนา้ จาํนวน 55,000,000 บาท เนื่องจากไดร้บั

เงินลว่งหนา้จากลกูคา้ตามโครงการใหม่ 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน ในปี 2564 ในงบการเงินลดลง 76,000,000 บาทหรือ ประมาณรอ้ยละ 23 จากปี 2563 

คือลดลงจาก 326,000,000 บาท เป็น 250,000,000 บาท ซึง่การลดลงสว่นใหญ่เป็นผลมาจาก 
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1) การลดลงของหนีส้นิภายใตส้ญัญาการจดัการทางการเงิน-สทุธิจากสว่นท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี
จาํนวน 54,000,000 บาท เนื่องจากถกูแสดงไวใ้นสว่นท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึง่ปี 

2) การลดลงของสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน จํานวน 18,000,000 บาท จากการ
เกษียณอาย ุและลาออกของพนกังาน  

โดยสรุป หนีส้นิรวมของบรษัิท ในงบการเงินปี 2564 ลดลงประมาณ 813,000,000 บาท หรือ รอ้ยละ 23 คือ
จาก 3,504,000,000 บาท ในปี 2563 เป็น 2,691,000,000 ในปี 2564 

ส่วนของผูถื้อหุน้ (รายละเอียดในหน้า 56 ของรายงานประจาํปี) ยอดคงเหลือของปี 2564 เพิ่มขึน้ 
136,000,000 บาท หรอื ประมาณรอ้ยละ 5 กลา่วคือเพิ่มขึน้จาก 2,925,000,000 บาทในปี 2563 เป็น 3,061,000,000 บาท ใน
ปี 2564 ซึง่สว่นท่ีเพิ่มขึน้ของผูถื้อหุน้สว่นใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของกาํไรสะสมที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรรสทุธิดว้ยการจ่ายเงินปันผล 

รายไดร้วมในปี 2564 (รายละเอียดในหนา้ 57 ของรายงานประจาํปี) รายไดใ้นงบการเงินรวมเท่ากับ
7,035,000,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 ซึ่งมีจาํนวนประมาณ 6,731,000,000 บาท โดยคิดเป็นการเพิ่มขึน้ประมาณ 
304,000,000 บาท หรอื รอ้ยละ 5 โดยการเพิ่มขึน้มีสาเหตหุลกัเนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีรายไดจ้ากงานโครงการขนาดใหญ่ 
ทัง้โครงการที่บริษัทไดร้บัมาในระหว่างปี และโครงการที่ดาํเนินงานต่อเนื่องมาจากปีก่อน ๆ นอกจากนี ้ยงัมีรายไดค้่าเช่าจาก
อปุกรณส์าํหรบัใหเ้ช่าเพิ่มขึน้จาํนวน 48,000,000 บาท เนื่องจากบริษัทไดง้านโครงการใหม่ และการขยายอายสุญัญาของ
โครงการใหเ้ช่าอปุกรณซ์ึง่ครบอายสุญัญา (รายละเอียดในหนา้ 60-65 ของรายงานประจาํปี) 

สาํหรบัคา่ใชจ้่ายรวมของปี 2564 ในงบการเงินมีจาํนวนประมาณ 6,353,000,000 บาท เพิ่มจากปี 2563 ซึ่ง
มีจาํนวนประมาณ 6,206,000,000 บาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ประมาณ 137,000,000 บาท หรอื รอ้ยละ 2 สว่นใหญ่มาจากปัจจยัดงันี ้

1) งานโครงการขนาดใหญ่มีตน้ทนุรวมเพิ่มขึน้จาํนวน 172,000,000 บาท โดยที่อตัรากาํไรขัน้ตน้สงูขึน้ 
จากรอ้ยละ 17.35 ในปี 2563 เป็นรอ้ยละ 18.25 ในปี 2564 

2) การบนัทกึคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู) ลดลงทาํใหม้ีผล
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงิน ลดลงจาํนวน 93,000,000 บาท  

3) การบนัทึกผลขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน  Campana Group Pte. Ltd.  
ทาํใหม้ีผลขาดทุนจากตราสารทนุที่กาํหนดใหว้ดัมลูค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ เพิ่มขึน้จาํนวน 
69,000,000 บาท 

รายการอื่น ๆ ในงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ที่มีการเปลีย่นแปลงแบบมีสาระสาํคญัประกอบดว้ย 
1)   การลดลงของดอกเบีย้จากการชาํระเงินลา่ชา้ที่เรยีกเก็บจากลกูหนีร้ายใหญ่ จาํนวน 25,000,000 บาท 

เนื่องจากในปี 2563 ไดร้บัดอกเบีย้จากการชาํระล่าช้าที่เรียกเก็บจากลูกหนีร้ายใหญ่  จาํนวน 
26,000,000 บาท  

2)    ตน้ทนุทางการเงินลดลง จาํนวน 10,000,000 บาท 
3) คา่ใชจ้า่ยภาษีเพิม่ขึน้ จาํนวน 20,000,000 บาท 
ดงันัน้ ในปี 2564 บริษัทมีกาํไรสทุธิในงบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย จาํนวนประมาณ 

527,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2563 ที่มีจาํนวน 394,000,000 บาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ประมาณ 133,000,000 บาท หรือ 
รอ้ยละ 34 ส่งผลใหก้าํไรสทุธิต่อหุน้ในงบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่า
เทา่กบั 51 สตางคต์อ่หุน้ 
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 จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
    คาํถามจากผูถื้อหุน้ 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ สอบถามว่าบริษัทจะสามารถรกัษากาํไรสทุธิ (net profit margin) 
ไดเ้หมือนปี 2564 หรอืไม ่และปัจจบุนั บรษัิทมีปัญหาเรือ่งพนกังานหรอืไม ่ 
นายสุรพร รักตประจิต จากการพิจารณาตวัเลข บรษัิทคาดวา่จะสามารถทาํไดใ้กลเ้คียงในปีที่ผา่นมา 
หรืออาจจะดีกว่าเล็กนอ้ย โดยจะทาํใหม้ีอตัรากาํไรสทุธิอย่างนอ้ยที่รอ้ยละ 8 สาํหรบัเรื่องพนกังาน มี
พนกังานลาออกเนื่องจากมาตรการ Work From Home จาํนวนหนึ่ง แต่ไม่ไดส้ง่ผลกระทบประการใด
กบับรษัิท 

 เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ เพิ่มเติมประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณาลงมติ 

สาํหรบัระเบียบวาระนีใ้ชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นเกณฑ ์โดย
องคป์ระชมุสาํหรบัระเบียบวาระนี ้มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้มารว่มประชุม  80 ราย นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้367,727,590 
หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 35.64  ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดท้ัง้หมด 

มติที่ประชุม  

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ และมีมติอนมุตัิงบการเงินของบรษัิทประจาํปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 367,727,570  100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสยีง 20 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวม (80 ราย) 367,727,590 100.00  
หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเริ่มประชุมจาํนวน 1 ราย คิดเป็น 20 หุน้ รวมมี
จาํนวนเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 367,727,590 เสยีง 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร และการ
จ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2564  

 ประธานฯ มอบหนา้ที่ให ้ นางสาวศรินทร ์จนัทรนิภาพงศ ์เลขานกุารบริษัท เป็นผูชี้แ้จงถึงการพิจารณา
จดัสรรกาํไร และจ่ายเงินปันผลดงัตอ่ไปนี ้ 

 บรษัิทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตจุาํเป็นอื่นใดในการใช้
เงินนัน้ และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไมก่ระทบตอ่การดาํเนินงานปกติของบรษัิทอยา่งมีนยัสาํคญัปี 2564                       
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ตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีกาํไรสทุธิทัง้สิน้ประมาณ 509,000,000 บาท ซึ่งเป็นจาํนวนที่สามารถจดัสรรการจ่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(1) บรษัิทไดจ้ดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทนุสาํรองคิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามที่
บญัญัติไวใ้นมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกดั และ ขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 47 แลว้ ดงันัน้ 
บรษัิทจึงไมม่ีการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีเป็นเงินทนุสาํรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก  

(2) จ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานในปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพิ่มอีกจาํนวนทัง้สิน้ 309,481,345.50  
บาท ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท (สามสบิสตางค)์ โดยมีมลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้ (พาร)์ 1 บาท โดยกาํหนด
วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัเงินปันผลในวนัที่ 22 เมษายน 2565 และกาํหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 ทัง้นี ้เนื่องจากบรษัิทไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ 1 ครัง้ เมื่อวนัท่ี 9 
กนัยายน 2564 จาํนวน 144,424,627.90 บาท ในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค)์ โดยมีมลู
คา่ที่ตราไวข้องหุน้ (พาร)์ 5 บาท ดงันัน้บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินกิจการในปี 2564 
รวมเป็นเงินจาํนวนทัง้สิน้ 453,905,973.40 บาท หากคาํนวณจากมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ (พาร)์ 1 บาท 
จะคิดเป็นในอตัรา 0.44 บาท (สีส่บิสีส่ตางค)์ ตอ่หุน้ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบรษัิท  

(3) กาํไรสทุธิสว่นท่ีเหลอื บรษัิทจะจดัไวเ้ป็นกาํไรสะสมและยงัไมจ่ดัสรรตอ่ไป 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

  เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ  ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณาลงมติ 

สาํหรบัระเบียบวาระนีใ้ชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นเกณฑ ์โดย
องคป์ระชมุสาํหรบัระเบียบวาระนี ้มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้มารว่มประชุม 80 ราย นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้367,727,590 
หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 35.64  ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดท้ัง้หมด 

มติที่ประชุม  

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ รบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล และมีมติอนมุตัิจดัสรรเงินกาํไร และการจา่ยเงินปันผลประจาํปี 
2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 367,727,570 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสยีง 20 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวม (80 ราย) 367,727,590 100.00 
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ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระและ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออกจากต าแหน่ง 

ประธานฯ ไดข้อใหน้างสาวศรนิทร ์จนัทรนิภาพงศ ์เลขานกุารบริษัท เป็นผูชี้แ้จงเก่ียวกบัการแต่งตัง้กรรมการ
ดงัตอ่ไปนี ้

ตามระเบียบขอ้บงัคบับริษัท ในหมวด 3 ขอ้ 16 กาํหนดไวว้่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทกุครัง้ จะตอ้งมี
การเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีออกตามวาระ โดยกาํหนดไวใ้ห ้กรรมการออกครัง้ละ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ คือ 
4 ทา่น และจากการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2565 มีกรรมการ 3 ท่านที่ตอ้งออกตามวาระ
และกรรมการใหมจ่าํนวน 1 ทา่น ปรากฏตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้  

               ชื่อ        ต าแหน่ง 

1. นายธนา ไชยประสทิธ์ิ  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2. นายพงษ์เทพ ผลอนนัต ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายกิตติศกัดิ ์สพโชคชยั กรรมการบรษัิท กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

4. นายกมลพทัธ ์พหลโยธิน            กรรมการบริษัท (กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออกจาก
ตาํแหนง่) 

ทัง้นี ้เพื่อความโปรง่ใส กรรมการท่ีถกูเลอืกตัง้จะไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุระหวา่งเลอืกตัง้วาระนี  ้  

ในการพิจารณาเสนอช่ือกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดาํเนินการสรรหาและพิจารณาเสนอช่ือผูท้ี่มีความเหมาะสมใน
การดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการใหมแ่ทนกรรมการเดิมที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (กรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยีไดอ้อกจากหอ้งประชุมและมิไดร้ว่มพิจารณา) ไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิ
ของกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ทัง้ 3 ท่าน และกรรมการที่
เสนอใหแ้ตง่ตัง้ใหม่แลว้ เห็นวา่บคุคลทัง้ 4 ทา่นนีเ้ป็นบคุคลที่มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ ์พรอ้มความเช่ียวชาญทัง้
ในดา้นการเงิน และการบริหารจดัการ ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อบริษัท และประวตัิการทาํงานที่ดี มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศันก์วา้งไกล 
รวมทัง้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพออนัเป็นประโยชนต์่อการ
ดาํเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกดั และพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

สาํหรบัผูท้ี่จะดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิความเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตาม
ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนาํเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 เพื่อ
พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่นขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่อีกวาระหนึง่ 
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นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหแ้ต่งตัง้ นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน เขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบรษัิทแทนนายโชดิวตัิ ดั่นธนสาร กรรมการท่ีลาออกจากตาํแหนง่เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณาลงมติ 

สาํหรบัระเบียบวาระนีใ้ชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นเกณฑ ์โดย
องคป์ระชมุสาํหรบัระเบียบวาระนี ้มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้มารว่มประชุม  80 ราย นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้367,727,590 
หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 35.64  ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ัง้หมด โดยมีการแจง้องคป์ระชุมก่อนการลงมติกรรมการแต่ละท่าน 
ปรากฏวา่องคป์ระชมุของกรรมการแตล่ะทา่นมีจาํนวนเทา่กนัทัง้หมด 

มติที่ประชุม   

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ และมีมติอนมุตัิใหเ้ลอืกตัง้ (1) นายธนา ไชยประสทิธ์ิ (2) นายพงษ์เทพ ผลอนนัต ์และ (3) นายกิตติศกัดิ ์
สพโชคชยั กรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหนง่ตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ และแต่งตัง้ให ้นายกมล
พทัธ ์พหลโยธิน เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัท แทนนายโชดิวตัิ ดั่นธนสาร  ดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

5.1 มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายธนา ไชยประสทิธ์ิ เป็นกรรมการของบรษัิท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 366,661,020 99.71 
ไมเ่ห็นดว้ย 1,048,750 0.29 
งดออกเสยีง 17,820 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวม (80 ราย) 367,727,590 100.00 

 

5.2 มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายพงษ์เทพ ผลอนนัต ์เป็นกรรมการของบรษัิท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 366,661,040 99.71 
ไมเ่ห็นดว้ย 1,048,750 0.29 
งดออกเสยีง 17,800 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวม (80 ราย) 367,727,590 100.00 
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5.3 มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายกิตติศกัดิ ์สพโชคชยั เป็นกรรมการของบรษัิท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 366,541,070 99.69 
ไมเ่ห็นดว้ย 1,154,500 0.31 
งดออกเสยีง 32,020 - 
บตัรเสยี 0 0 
รวม (80 ราย) 367,727,590 100.00 

 

5.4 มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายกมลพทัธ ์พหลโยธิน เป็นกรรมการของบรษัิท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 366,771,570 99.75 
ไมเ่ห็นดว้ย 924,000 0.25 
งดออกเสยีง 32,020 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวม (80 ราย) 367,727,590 100.00 

 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ยของบริษัทประจ าปี 2565  

 ประธานฯ ไดข้อให้นางสาวศรินทร ์จันทรนิภาพงศ ์เลขานุการบริษัท  เป็นผูชี้แ้จงเก่ียวกับการกาํหนด
คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย โดยไดชี้แ้จงวา่ที่ประชมุกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2565 
ไดพ้ิจารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและมีมติขอเสนอตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

1.  อนมุตัิอตัราเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน โดยอตัราเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนดงักลา่วเป็น
อตัราเดิมที่เคยอนมุตัิตัง้แตปี่ 2558  

2.  อนมุตัิเงินบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2564 เป็นเงินจาํนวน 15,000,000 บาท โดยใหป้ระธานกรรมการ
เป็นผูจ้ดัสรร และใหจ้า่ยจากคา่ใชจ้่ายในปี 2565  

 จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

  เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณาลงมติ 
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สาํหรบัระเบียบวาระนีใ้ชค้ะแนนเสยีงคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชุมเป็นเกณฑ ์โดยองคป์ระชุมสาํหรบัระเบียบวาระนี ้มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้มารว่มประชุม  80 ราย นบัเป็น
จาํนวนหุน้ได ้367,727,590 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 35.64  ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดท้ัง้หมด 

มติที่ประชุม   

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2565 ตามที่
คณะกรรมการเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยมี
รายละเอียดดงันีต้อ่ไปนี ้

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้ประชุม 
(1) ประธานกรรมการ   25,000 บาท/คน/ครัง้ 
(2) กรรมการ 17,000 บาท/คน/ครัง้ 
(3) ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/คน/ครัง้ 
(4) กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 
(5) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 25,000 บาท/คน/ครัง้ 
(6) กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(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 คา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิท ประจาํปี 2565 เปรยีบเทยีบกบัปี 2564 มี
รายละเอียดดงันี ้

ต าแหน่ง ปี 2565 (ที่เสนอ) ปี 2564 
ค่าเบีย้ประชุม 
(1) ประธานกรรมการ   25,000 บาท/คน/ครัง้ 25,000 บาท/คน/ครัง้ 
(2) กรรมการ 17,000 บาท/คน/ครัง้ 17,000 บาท/คน/ครัง้ 
(3) ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/คน/ครัง้ 25,000 บาท/คน/ครัง้ 
(4) กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 
(5) ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

25,000 บาท/คน/ครัง้ 25,000 บาท/คน/ครัง้ 

(6) กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

20,000 บาท/คน/ครัง้ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 
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ต าแหน่ง ปี 2565 (ที่เสนอ) ปี 2564 
ค่าตอบแทนรายเดือน   
(1) ประธานกรรมการ 25,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 
(2) กรรมการ 13,000 บาท/คน/เดือน 13,000 บาท/คน/เดือน 
(3) ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 
(4) กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/เดือน 20,000 บาท/คน/เดือน 

 

มีผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง รอ้ยละของจาํนวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุ  

เห็นดว้ย 366,778,505 99.74 
ไมเ่ห็นดว้ย 924,000 0.25 
งดออกเสยีง 25,085 0.01 
บตัรเสยี 0 0.00 
รวม (80 ราย) 367,727,590 100.00 

 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565  

             ประธานฯ ไดข้อใหน้ายโชคชยั ตัง้พูลสินธนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงเก่ียวกบัการแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีและคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี โดยชีแ้จงดงันี ้ 

 ตามขอ้บงัคบัในหมวด 8  ขอ้ 54 กาํหนดไวว้่า ใหท้ี่ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนด
จาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัท และจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์
2565 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฎิบตัิงานแลว้เห็นวา่ EY มีมาตรฐานการทาํงานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการ
สอบบญัชี มีความเป็นอิสระ ในขณะที่ปีนีท้างบริษัท สาํนกังาน EY ไดเ้สนอค่าสอบบญัชีจาํนวน 1,810,000 บาท แต่
คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้จรจาต่อรองโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของค่าตอบแทนกบัปริมาณงาน  จึงขอลดค่าสอบ
บญัชีเหลือที่ราคา 1,770,000 บาท คิดเป็นราคาที่เพิ่มขึน้จากปี 2564 รอ้ยละ 5.4%และไดม้ีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผูถื้อตอ่ไป  

 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2565 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบรษัิท สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และอนมุตัิ
คา่สอบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.  นางสาวมณี  รตันบรรณกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5313 และ/หรอื 
2. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4501 และ/หรอื 
3. นายกฤษดา เลศิวนา   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4958  
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 พรอ้มทัง้กาํหนดคา่สอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1,770,000 บาท ตอ่ปี ซึง่เป็นราคาที่เพิ่มขึน้จากปี 2564 คิดเป็นรอ้ยละ 5.4  

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณาลงมติ  

สาํหรบัระเบียบวาระนีใ้ชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ ์
โดยองคป์ระชุมสาํหรบัระเบียบวาระนี ้มีผูถื้อหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้ามาร่วม ประชุม 80 ราย นับเป็นจาํนวนหุน้ได ้
367,727,590 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 35.64  ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดท้ัง้หมด 

มติที่ประชุม   

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 367,634,770 99.98 
ไมเ่ห็นดว้ย 75,000 0.02 
งดออกเสยีง 17,820 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวม (80 ราย) 367,727,590 100.00 

 

ระเบียบวาระที ่8  พิจารณาอนุมัติแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้บังคับของบริษัท ข้อ 5 เร่ือง คุณสมบัติของหลักทรัพย ์
จดทะเบียน 

ประธานฯ ไดข้อใหน้างสาวศรนิทร ์จนัทรนิภาพงศ ์เลขานกุารบรษัิท เป็นผูชี้แ้จงเก่ียวกบัวาระนี ้โดยชีแ้จงว่า 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  เรื่อง การรบัหุน้สามญั หรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียน พ.ศ. 2558 ขอ้ 3 ที่กาํหนดคณุสมบตัิใหห้ลกัทรพัยท์ี่จดทะเบียนตอ้งเป็นหุน้ชนิดระบช่ืุอผูถื้อหุน้ 

คณะกรรรมการจึงพิจารณาเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขขอ้เพิ่มเติมบงัคบับริษัท ขอ้ 5 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม ่ดงันี  ้

ข้อบังคับบริษัทข้อความเดิม ข้อบังคับบริษัทข้อความใหม ่

“ขอ้ 5. หุน้ของบริษัทเป็นหุน้สามญัมีมลูค่าหุน้
ละเทา่ ๆ กนั และตอ้งใชเ้งินจนเต็มมลูค่าหุน้ ผู้
จองหุ้นหรือผู้ซือ้หุ้นจะขอหักหลบลบหนีก้ับ
บริษัทไม่ได ้ทัง้นี ้เวน้แต่ในกรณีที่บริษัทปรับ
โครงสรา้ง 
 

“ขอ้ 5. หุน้ของบรษัิทเป็นหุน้สามญัมีมลูค่าหุน้ละ
เท่า ๆ กัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น 
การช าระค่าหุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องช าระ
เต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงนิหรือทรัพยส์ินอื่น 
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ข้อบังคับบริษัทข้อความเดิม ข้อบังคับบริษัทข้อความใหม ่
หนีโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพื่อชาํระหนีแ้ก่เจา้หนี ้
ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทุน โดยมติของที่
ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 
ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน หรือ
บรษัิทอาจออกหุน้ใหมใ่หแ้ก่บคุคลใดเสมือนว่า
ไดช้าํระเงินค่าหุน้เต็มมลูค่าแลว้ เพราะบุคคล
นัน้เป็นผูใ้หท้รพัยส์นิอื่นนอกจากตวัเงิน หรือให้
ใช้ลิขสิท ธ์ิ ในงานวรรณกรรม  ศิลป  หรือ
วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า 
แบบหรือหุ่นจาํลอง แผนผงั สตูร หรือกรรมวิธี
ลบัใดๆ หรอืใหข้อ้สนเทศเก่ียวกบัประสบการณ์
ท า ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ก า ร พ า ณิ ช ย์  ห รื อ
วิทยาศาสตร”์ 

นอกจากตัวเงิน โดยผูจ้องหุน้หรือผูซ้ือ้หุน้จะขอ
หกักลบลบหนีก้บับรษัิทไมไ่ด ้ทัง้นี ้เวน้แตใ่นกรณี
ที่บริษัทปรับโครงสรา้งหนีโ้ดยการออกหุ้นใหม่
เพื่อชาํระหนีแ้ก่เจา้หนีต้ามโครงการแปลงหนีเ้ป็น
ทนุ โดยมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียง
ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน 
หรอืบรษัิทอาจออกหุน้ใหม่ใหแ้ก่บคุคลใดเสมือน
ว่าไดช้าํระเงินค่าหุน้เต็มมลูค่าแลว้ เพราะบคุคล
นัน้เป็นผูใ้หท้รพัยส์นิอื่นนอกจากตวัเงิน หรอืใหใ้ช้
ลขิสทิธ์ิในงานวรรณกรรม ศิลป หรอืวิทยาศาสตร ์
สทิธิบตัร เครือ่งหมายการคา้ แบบหรือหุ่นจาํลอง 
แผนผัง  สูตร  หรือกรรมวิ ธีลับใดๆ  หรือ ให้
ขอ้สนเทศเก่ียวกบัประสบการณท์างอตุสาหกรรม 
การพาณิชย ์หรอืวิทยาศาสตร”์ 

 

นอกจากนี ้คณะกรรรมการพิจารณาเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการดาํเนินการยื่นจดทะเบียน
แกไ้ขขอ้บงัคบัตามที่เสนอนัน้ และพิจารณาใหม้อบอาํนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่กรรมการบริษัทมอบหมาย มี
อาํนาจแกไ้ขเพิ่มเติมเปลีย่นแปลงขอ้ความที่จาํเป็นในเอกสารสาํหรบัการจดทะเบียนแกไ้ขเปลี่ยนแปลงเรื่องดงักลา่วตามคาํสั่ง 
หรอืคาํแนะนาํของนายทะเบียนบรษัิทมหาชนจาํกดั 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใด ๆ ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณาลงมติ  

สาํหรบัระเบียบวาระนีใ้ชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเป็นเกณฑ ์โดยองคป์ระชมุสาํหรบัระเบียบวาระนี ้มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้มารว่มประชุม 
80 ราย นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้367,727,590 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 35.64  ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดท้ัง้หมด 

มติที่ประชุม   

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแกไ้ขหรอืเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 5 เรือ่ง คณุสมบตัิของหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน และการมอบอาํนาจ
ที่เก่ียวขอ้ง ตามที่คณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
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มีผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 367,727,570 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสยีง 20 0.00 
บตัรเสยี 0 - 
รวม (80 ราย) 367,727,590 100.00 

 

ระเบียบวาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 
3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท  

ประธานฯ ไดข้อใหน้างสาวศรนิทร ์จนัทรนิภาพงศ ์เลขานกุารบรษัิท เป็นผูชี้แ้จงเก่ียวกบัวาระนี ้โดยชีแ้จงว่า
เพื่อใหว้ตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจของบริษัทครอบคลมุผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการรบังานดา้นการรบัเหมาก่อสรา้งระบบไฟฟา้ ตลอดจนใหว้ตัถปุระสงคข์องบรษัิทครอบคลมุธุรกิจที่บริษัทอาจขยาย
ขอบเขตไปในอนาคตใหม้ากขึน้ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 1/2565 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2565 จึงมีมติให้
นาํเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทและแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัท โดยใหเ้พิ่มวตัถปุระสงคข์อง
บรษัิทจาํนวน 1 ขอ้ จากเดิมทัง้หมด 51 ขอ้ เป็น 52 ขอ้ โดยมีขอ้ความดงันี ้

“ข้อ 52. ประกอบกิจการรับจ้าง รับเหมา ให้บริการ วางแผน ออกแบบ จัดท าระบบ ผลิต จ่าย 
ติดตั้ง เดินสาย ท่อร้อยสาย ตรวจสอบ บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าแรงต ่า ระบบไฟฟ้าแรงสูง และเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักร เคร่ืองกลที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว” 

สาํหรบัระเบียบวาระนีใ้ชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเป็นเกณฑ ์โดยองคป์ระชมุสาํหรบัระเบียบวาระนี ้มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้มารว่มประชุม 
80 ราย นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้367,727,590 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 35.64  ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดท้ัง้หมด 

มติที่ประชุม   

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้  3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

 

 

 






