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ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกําหนดว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่ งจะมีการจัดเก็บข้อมูล
จราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านไว้เป็ นหลักฐานในการเข้าร่ วมประชุม เช่น ชื่อผูใ้ ช้งาน วันเวลาของการเข้า
ร่ วมประชุมและการเลิกประชุม รวมทั้งมีการบันทึกภาพและเสี ยงการประชุม ผลการลงคะแนนของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม เป็ นต้น
การดําเนิ นการประชุ มเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษ ทั และหลักเกณฑ์ที่เกี่ ย วข้อ งกับ การประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้นที่
หน่วยงานกํากับดูแลบริ ษทั จดทะเบียนไทยกําหนด โดยในการประชุมได้มีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 3 ของบริ ษทั ฯ
เลขที่ 593/3 ซอยรามคําแหง 39 ถนนรามคําแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ โดย รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา
ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ที่ได้เข้าร่ วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่ องจากประธานฯ เข้าร่ วมประชุม
ออนไลน์ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ดังนั้นหากมีขอ้ ขัดข้องทางเทคนิ คที่ทาํ ให้ประธานฯ ไม่สามารถดําเนิ นการประชุมได้ คุณโชติก
รั ศมี ทินกรกุล รองประธานกรรมการจะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการประชุ มแทนจนกว่าจะแก้ไขข้อขัดข้องแล้วเสร็ จ และเพื่อให้เป็ นการ
สะดวกและคล่องตัว จึงมอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูด้ าํ เนิ นรายการ แจ้งจํานวนผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุม นําเสนอวาระ และ
สรุ ปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่ งหลังจากเลขานุ การแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีจาํ นวนผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมครบองค์
ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริ ษทั แล้ว ประธานจึงเปิ ดประชุม
เลขานุการบริ ษทั นําเสนอต่อที่ประชุมในเรื่ องต่างๆ ตามวาระการประชุม ดังนี้
จํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
1) ผูถ้ ื อ หุ ้นที่ มอบฉันทะ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อ หุ ้นที่ ได้มี การมอบฉันทะให้กับกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อ บุ ค คลอื่ น และได้
ลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าแล้ว จํานวน 36 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้ น 431,351,400 หุน้
2) ผูถ้ ือหุ ้นออนไลน์ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมผ่านระบบของ IR PLUS AGM จํานวน 1 ราย นับจํานวนหุ ้น
ได้ท้ งั สิ้ น 100 หุน้
3) ผูร้ ับมอบฉันทะออนไลน์ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่ได้มีการมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นให้เข้าร่ วมประชุม และลงคะแนน
เสี ยงในแต่ละวาระผ่านระบบของ IR PLUS AGM จํานวน 3 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้ น 400,100 หุน้
รวมผูถ้ ือหุน้ ทั้งสิ้ น 40 ราย จํานวน 431,751,600 หุน้ เท่ากับร้อยละ 57.11 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งสิ้ น ซึ่ ง
ครบองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริ ษทั
วิธีการปฏิบตั ิในการประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
1) สําหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้ยนื ยัน
ตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั เท่านั้น
2) ในการออกเสี ยงให้ถือคะแนน 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสี ยง
3) ในการประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสื อเชิ ญประชุม โดยจะนําเสนอข้อมูลในแต่ละ
วาระจนจบแล้วจึงเปิ ดให้มีการสอบถาม และออกเสี ยงลงคะแนน โดยผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่เห็นด้วย หรื อต้องการงดออก
เสี ยง ขอให้กด “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” แล้วจึงกดยืนยัน กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ จะ
ถือว่าลงคะแนนเสี ยง “เห็นด้วย” และเนื่ องจากเป็ นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ จึ งไม่มีกรณี
ของบัตรเสี ย
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4) การซักถามหรื อเสนอความคิดเห็นในแต่ละวาระ สามารถทําได้ 2 ช่องทางคือ
4.1 การสอบถามรู ป แบบข้อความ : คลิ กที่ เ ครื่ อ งหมายคําถาม “?” ซึ่ ง แสดงอยู่ในทุ กวาระ จากนั้นพิ ม พ์
ข้อความที่ตอ้ งการสอบถามและ กดส่ งคําถามเข้ามาในระบบ หรื อ
4.2 การสอบถามรู ป แบบภาพและเสี ย ง (vdo call) โดยคลิ ก เลื อ กเครื่ อ งหมาย vdo conference ที่ แ สดงอยู่
ด้านขวาแถบบนสุ ดของหน้าจอ และพิมพ์ขอ้ ความที่ ตอ้ งการจะสอบถามส่ งเข้ามาในระบบ จากนั้นรอ
การติ ด ต่ อ กลับ จากเจ้า หน้า ที่ โดยขอความร่ ว มมื อ ให้ผูถ้ ื อ หุ ้น เปิ ดกล้อ งและไมโครโฟน เมื่ อ ได้รั บ
สัญญาณให้ถามคําถาม จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมแจ้งว่ามาด้วยตนเองหรื อรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือ
หุ น้ รายใดก่อนถามคําถามทุกครั้ง โดยบริ ษทั ขออนุญาตบันทึกชื่อ-นามสกุลของผูส้ อบถาม/ผูแ้ สดงความ
คิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตาม CG
อย่างไรก็ตามเพื่อเป็ นการรักษาเวลาในการประชุม ในแต่ละวาระบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาการถามตอบตามความเหมาะสม คําถามที่ไม่ได้รับการตอบในที่ประชุม ทางบริ ษทั จะจัดทําเป็ นสรุ ปคําถามพร้อม
คําตอบไว้แนบท้ายรายงานการประชุม
5) การนับผลลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กาํ หนดไว้ในครั้งนี้จะแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
5.1 วาระที่ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน : วาระที่ 2–3-4 และ 6
5.2 วาระที่ใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม : วาระที่ 5
สําหรับวาระที่ 1 เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
โดยบริ ษทั จะนําคะแนนเสี ยงทั้งหมด หักออกด้วยคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ส่ วนที่เหลือ
จะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมใช้สิทธิ
ออกเสี ยง ซึ่ งหลังจากที่มีการแจ้งปิ ดการส่ งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระ
นั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
แนะนํากรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั มีกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่ งกรรมการเข้าร่ วมประชุมครบทั้ง 6 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยกรรมการ
4 ท่าน เข้าร่ วมประชุมออนไลน์ผา่ นทาง Application Zoom
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. คุณศราวุธ จารุ จินดา
รองประธานกรรมการลําดับที่ 1/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง/กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล /
กรรมการอิสระ
3. คุณวิสุทธิ์ จิราธิ ยตุ
กรรมการบริ หาร / กรรมการ
4. คุณจงกลณี ตันสุ วรรณ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล /กรรมการอิสระ
และกรรมการ 2 ท่าน เข้าร่ วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริ ษทั
1. คุณโชติก รัศมีทินกรกุล รองประธานกรรมการลําดับที่ 2 / ประธานกรรมการบริ หาร /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. คุณศักดา หาญบุญตรง
ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ผูบ้ ริ หาร เข้าร่ วมประชุม ณ ห้องประชุมบริ ษทั : คุณปิ ยะ สุ ขศรี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เข้าร่ วมประชุมผ่าน Application Zoom :
คุณโกสุ มภ์ ชะเอม และคุณวรพจน์ อํานวยพาณิ ชย์
ผูจ้ ดั ทําระบบการประชุมและตรวจสอบคะแนน : บริ ษทั ออนไลน์ แอสเซ็ท จํากัด
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วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A) และขอมูลสําคัญ
อื่นในรอบป 2564
เลขานุ การบริ ษทั ฯ ได้เชิญให้คุณโชติก รัศมีทินกรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูน้ าํ เสนอฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานในรอบปี 2564 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ สรุ ปได้ดงั นี้
รายไดและกําไรสุทธิ
 รายได้รวม แบ่งเป็ นรายได้จากการรับจ้างผลิตและรายได้อื่น
ในปี 2564 บริ ษทั มีรายได้รวมจํานวน 1,272 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ประมาณ 201 ล้านบาท หรื อร้อยละ
13.65 และมีรายได้จากการรับจ้างผลิตจํานวน 1,254 ล้านบาท ตํ่ากว่าปี ก่อน 183 ล้านบาท หลักๆ เป็ นผลจาก
โครงการที่เริ่ มทําก่อนปี 2564 ได้ทยอยทําเสร็ จในระหว่างปี รวมถึงโครงการที่ได้รับมาใหม่ในปี 2564 ส่ วน
ใหญ่เป็ นงานขนาดเล็กและกลางจากลูกค้าในประเทศ และงานจากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ส่งงานให้ต่อเนื่ อง
ซึ่ งมูลค่าโครงการที่ได้รับมาในปี นี้ ไม่สูงมากนัก อีกทั้งบางงานเป็ นช่วงที่เริ่ มโครงการจึงทําให้การรับรู ้รายได้
อาจไม่สูงมากเช่นกัน
 งานผลิตโมดูลสําหรับโรงกลัน่ ในปี 2564 มีผลขาดทุนขั้นต้นจํานวน 19 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 ที่มีกาํ ไร
ขั้นต้น 160 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นผลจากในระหว่างปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั อยู่ในช่วงของการเจรจากับผูว้ ่าจ้างในการ
แก้ไ ขแบบ ทํา ให้มี ค วามล่ า ช้า ในการทํา งานร่ ว มกัน จึ ง ส่ ง ผลให้เ กิ ด ต้น ทุ น เพิ่ ม ขึ้ นกับ บริ ษ ทั โดยเฉพาะ
ค่าแรงงาน เนื่ องจากภายหลังการแก้ไขแบบและการเจรจา บริ ษทั ต้องเร่ งงานผลิตให้เสร็ จตามกําหนดที่วางไว้
จึงต้องมีการทํางานล่วงเวลาและเพิ่มจํานวนคนงาน
นอกจากนั้น ยังมี อีก 2 งานที่ รับมาจากลูกค้าเดิ มในต่างประเทศที่ ส่งวัตถุดิบมาให้บริ ษทั ช้ากว่ากําหนด
จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่ งทําให้บริ ษทั ต้องเร่ งการผลิตโดยเพิ่มแรงงานและค่าแรง เพื่อให้
งานเสร็ จตามกําหนดที่เรื อมารับสิ นค้า ต้นทุนแรงงานจึ งเพิ่มขึ้น และมีผลขาดทุนขั้นต้นสําหรับงานเหล่านั้น
เป็ นต้น
 ต้นทุนจากการรั บจ้างผลิ ตในปี 2564 และปี 2563 คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการรั บจ้างผลิ ตอัตราร้อยละ
104.96 และร้อยละ 90.61 ตามลําดับ ซึ่ งต้นทุนในปี 64 สู งกว่าปี 63 สาเหตุหลักมาจากค่าแรงงานที่สูงกว่าเดิม
ซึ่ งงานการรั บจ้างผลิตต้นทุนส่ วนใหญ่จะมาจากค่าแรงงาน เนื่ องจากลักษณะของการทํางานจะใช้แรงงาน
มากกว่าเครื่ องจักร ซึ่ งปี 64 ต้องมีการเร่ งทํางานให้เสร็ จเพื่อส่ งมอบ และมีการขาดแคลนแรงงานในบางช่วง
ส่ งผลให้บริ ษทั มีตน้ ทุนสู งขึ้นจากเดิม
สินทรัพยและหนี้สิน
ณ สิ้ นปี 2564 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม 1,652 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 132 ล้านบาท สิ นทรัพย์ส่วนใหญ่จะเป็ น
กลุ่มสิ นทรั พย์หมุ นเวียนเพื่อใช้สําหรั บการทํางานในโครงการต่างๆของบริ ษทั และมี สินทรั พย์ถาวรและ
เครื่ องมือสําหรับใช้ในการทํางานผลิตชิ้นงานที่ลดลงจากปี ก่อนจากค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย เป็ นต้น
ในปี 2564 บริ ษทั มีหนี้ สินโดยรวมสู งกว่าปี ก่อนประมาณ 4% ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากภาระหนี้ สินกับสถาบันการเงิ น
โดยเงินกูย้ มื ส่ วนใหญ่จะเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงิน และ T/R ซึ่ งเป็ นหนี้ระยะสั้นเท่านั้น
อัตราสวนทางการเงิน
บริ ษทั ยังคงมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง โดยไม่ส่งผลให้เกิดปั ญหาในการบริ หาร
จัดการ ซึ่ งพิจารณาได้จากอัตราส่ วนสภาพคล่องและอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว รวมทั้ง อัตราส่ วนหนี้ สิน
ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นยังมี อตั ราส่ วนค่อนข้างตํ่า เนื่ องจากบริ ษทั ไม่มีการกูย้ ืมเงิ นระยะยาว มี แต่การใช้วงเงิ น
สิ นเชื่อระยะสั้นเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษทั (Working Capital) เท่านั้น
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บริษัท บีที เวลธ อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
มูลคางานโครงการ
ณ สิ้ นปี 2564 บริ ษทั มีโครงการที่อยูร่ ะหว่างดําเนิ นงานมูลค่าประมาณ 1,289 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นงานที่ยงั ทําไม่
เสร็ จและยังไม่ได้ส่งมอบที่สําคัญๆ เช่น งานผลิต Module สําหรับโรงกลัน่ นํ้ามัน งานผลิตท่อและถังสําหรับ
โรงไฟฟ้ า และงาน Module Structure สําหรับลูกค้าจากประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้น นอกจากนั้น ยังมีงานที่
บริ ษทั ได้แจ้งเรื่ องการรั บงานใหม่ เพิ่ มเติ ม เช่ นงานเกี่ ยวกับโรงไฟฟ้ าภายในประเทศและงานจากลู ก ค้าที่
ประเทศออสเตรเลียมูลค่ารวมประมาณ 700 ล้านบาท
ระบบงานภายใน และกระบวนการปฏิบัติงาน
 บริ ษทั เคร่ งครัดในเรื่ องการป้ องกันความเสี่ ยงของการติดเชื้อ COVID-19 ของพนักงานและลูกจ้าง เพื่อไม่ให้
ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพและธุ รกิจ โดยมีการวางมาตรการรองรับทั้งการป้ องกันและการแก้ไขในกรณี ที่มีการ
ติดเชื้อ อาทิ การตรวจ Antigen test kit (ATK) , การจัดให้พนักงานได้รับการฉี ดวัคซี น, work from home , จัด
รถรับส่ งพนักงานเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะ, การพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อและทําความสะอาดทัว่ อาคาร ฯลฯ
 บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งได้รับการประเมินการปฏิบตั ิ
ตาม หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) อยูใ่ นระดับดีเลิศ ( 5 ดาว)
 บริ ษทั ทําธุ รกิจด้านการผลิตและก่อสร้าง จึงให้ความสําคัญในเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แม้วา่
จะยังไม่ได้เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุ จริ ต(CAC) แต่ก็ได้ศึกษา
แนวทางในการเข้าร่ วม รวมทั้งจัดทํานโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ และยึดมัน่ การต่อต้านทุจริ ตทุกด้านอย่าง
เคร่ งครัด
 มี การเผยแพร่ นโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิในเรื่ อง Anti-Corruption ไว้บนเว็บไซต์เพื่อให้ผูม้ ี ส่วนได้
เสี ยทุกคนได้รับทราบ
 กําชับหัวหน้างาน รวมถึ งฝ่ ายตรวจสอบภายในให้ดู แลตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ว่ามี ก ารปฏิ บ ัติ ต าม
นโยบายหรื อมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ หรื อไม่ ทั้งในรู ปแบบการให้สินบนหรื อการรับ
สิ นบน และการทุจริ ตอื่นๆภายในองค์กร
 จัดทํานโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้ องเรี ยน (Whistleblowing Policy) เพื่อให้ผูม
้ ี ส่วนได้เสี ยทุ ก
กลุ่มมีแนวทางปฏิบตั ิหากมีเบาะแสการทุจริ ต หรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนเกี่ยวกับธุ รกิจของบริ ษทั ที่ตอ้ งการ
แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่ งที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่มีกรณี การทุจริ ต ติดสิ นบนเกิดขึ้นเลย
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวโน้มธุ รกิจในปี 2565 ว่าจากสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจที่ผา่ น
มาจนถึงปั จจุบนั เห็นว่า ต่อจากนี้ น่าจะเริ่ มเห็นการลงทุนในโครงการต่างๆมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในระบบหรื อโครงการ
ด้านพลังงาน และโมดูลสําหรับ LNG ซึ่ งบริ ษทั มีโอกาสที่จะได้รับงานโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้น จากที่ผ่านมามีลูกค้าติดต่อและ
สอบถามมาหลายราย ถึงความสามารถและกําลังการผลิตของบริ ษทั ที่ยงั คงมีเพียงพอที่จะรองรับได้
ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามเพิ่มเติ ม ซึ่ งไม่ มีผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามหรื อมี ความเห็ นอื่ นใด
เลขานุ การบริ ษทั จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั คําอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(MD&A) และข้อมูลสําคัญอื่นในรอบปี 2564 โดยไม่ตอ้ งมีการลงมติ
ที่ ประชุ มรั บทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั คําอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) และ
ข้อมูลสําคัญอื่นในรอบปี 2564 ตามที่เสนอ
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บริษัท บีที เวลธ อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เลขานุการบริ ษทั ฯ นําเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ ง
ได้ผา่ นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจําปี และบริ ษทั ได้จดั ส่ งให้ผู ้
ถือหุน้ พิจารณาแล้ว โดยรายละเอียดเป็ นไปตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้นาํ เสนอในวาระที่ผา่ นมา
เลขานุ การบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติ ม ซึ่ งไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นเสนอแก้ไขงบการเงิ นหรื อ
สอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผู ้
ถือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นดวย
431,751,600
100.00

ไมเห็นดวย
0
0.00

งดออกเสียง
บัตรเสีย
0
0
ไม่นบั เป็ นฐานเสี ยง ไม่นบั เป็ นฐานเสี ยง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2564 และการจายเงินปนผล
เลขานุ การบริ ษทั ฯ นําเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 ของ พรบ.บริ ษทั มหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อ 45 กําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ จนกว่าทุน
สํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าจํานวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั กําหนด รวมทั้งบริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลใน
อัตราไม่ต่ าํ กว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ หลังหักสํารองตามกฎหมายและสํารองอื่ น (ถ้ามี ) แต่
เนื่ องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ 142.47 ล้านบาท
จึงเสนอขออนุ มตั ิการงดจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจากเดิม และงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผล
การดําเนินงานปี 2564
เลขานุ การบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่ งไม่มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อมีความเห็นอื่นใด
จึ งเสนอให้ที่ประชุ มลงมติ โดยที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นมี มติ อนุ มตั ิ การงดจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ไว้เป็ นทุ นสํารองตามกฎหมาย
เพิ่มเติ มจากเดิ ม และอนุ มตั ิ การงดจ่ ายเงิ นปั นผลประจําปี 2564 ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นดวย
431,751,600
100.00

ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
0
0
0.00
ไม่นบั เป็ นฐานเสี ยง

บัตรเสีย
0
ไม่นบั เป็ นฐานเสี ยง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
เลขานุการบริ ษทั ฯ ได้เชิญให้ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล เป็ นผูน้ าํ เสนอวาระนี้ ต่อ
ที่ประชุม โดยประธานกรรมการสรรหาฯ นําเสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในปี นี้มี 2 คน คือ
1. คุณศราวุธ จารุ จินดา
2. คุณวิสุทธิ์ จิราธิ ยตุ

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง / กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
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บริษัท บีที เวลธ อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณากลัน่ กรองคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
และการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการที่จะพ้นจากตําแหน่งทั้ง 2 ท่าน รวมทั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกันสําหรับการพิจารณาบุคคลที่ถูก
เสนอชื่อเป็ นกรรมการจากผูถ้ ือหุ น้ ที่ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1-30 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ รายใด
เสนอชื่อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นตําแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งตามเดิม
อีกวาระหนึ่ ง เนื่องจากทั้ง 2 ท่าน มีประสบการณ์และมีความรู ้ความสามารถที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั มีเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่
อย่างเต็มที่ อีกทั้งมีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการอย่างครบถ้วนตามที่ได้กาํ หนดไว้ โดยประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่านปรากฏตาม
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4
ประธานกรรมการสรรหาฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสอบถามเพิ่มเติม ซึ่ งไม่มีผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อมีความเห็นอื่นใด
เลขานุการบริ ษทั จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยนําเสนอกรรมการให้ผถู ้ ือหุ ้นลงมติเลือกเป็ นรายบุคคล
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระในปี 2565 เป็ นรายบุคคลด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
1) คุณศราวุธ จารุ จินดา
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นดวย
431,751,600
100.00

ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
0
0
0.00
ไม่นบั เป็ นฐานเสี ยง

บัตรเสีย
0
ไม่นบั เป็ นฐานเสี ยง

ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
0
0
0.00
ไม่นบั เป็ นฐานเสี ยง

บัตรเสีย
0
ไม่นบั เป็ นฐานเสี ยง

2) คุณวิสุทธิ์ จิราธิ ยตุ
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นดวย
431,751,600
100.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2565 และการจัดสรรเงินบําเหน็จสําหรับกรรมการ
เลขานุการบริ ษทั ฯ ได้เชิญให้ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล เป็ นผูน้ าํ เสนอวาระนี้ ต่อ
ที่ประชุม โดยประธานกรรมการสรรหาฯ นําเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
(“คณะกรรมการสรรหาฯ”) มีนโยบายและหลักเกณฑ์กาํ หนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณา
จากผลประกอบการของบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษทั รวมถึงความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนกรรมการเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริ ษ ัท เห็ น ควรเสนอค่ า ตอบแทนกรรมการ สํ า หรั บ ปี 2565 เป็ น
ค่ าตอบแทนรายเดื อ น ซึ่ งกําหนดจํานวนเงิ นตามตํา แหน่ ง กรรมการในอัตราเดิ ม เท่ า กับ ปี 2564 และงดจ่ ายบําเหน็ จ จากผล
ประกอบการปี 2564 สําหรับกรรมการ ทั้งนี้ ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตวั เงิ นสําหรับกรรมการจะเป็ นการทําประกันความรั บผิด
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ประกันชีวติ ประกันอุบตั ิเหตุและประกันสุ ขภาพกลุ่ม โดยสรุ ปค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินได้ดงั นี้
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บริษัท บีที เวลธ อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ตาตอบแทนกรรมการ ป 2564 (บาท)
กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
คณะกรรมการชุดยอย
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหา กําหนดค่าตอบแทนและ
ธรรมาภิบาล / กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง / กรรมการบริ หาร

ค่าตําแหน่ง บําเหน็จ
ต่อคนต่อเดือน ต่อปี
50,000
45,000
40,000

งดจ่าย
งดจ่าย
งดจ่าย

คาตอบแทนกรรมการป 2565 (ปที่เสนอ)(บาท)

รวมทั้งป
ตอคน

ค่าตําแหน่ง
ต่อคนต่อเดือน

บําเหน็จ
ต่อปี

รวมทั้งป
ตอคน

600,000
540,000
480,000

50,000
45,000
40,000

งดจ่าย
งดจ่าย
งดจ่าย

600,000
540,000
480,000

ไม่มีค่าตําแหน่งหรื อค่าตอบแทนอื่นใด

หมายเหตุ 1. กรรมการชุดยอยอื่นๆ ไมไดรับคาตําแหนงหรือคาตอบแทนอื่นใด และกรรมการที่เปนผูบริหาร สละสิทธิ์ในการรับเงินคาตอบแทน
ในตําแหนงกรรมการรายเดือนประจําป 2565
2. เงินบําเหน็จ เปนการจายจากผลประกอบการปกอนหนา

ประธานกรรมการสรรหาฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติ ม ซึ่ งไม่ มีผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามหรื อ ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เลขานุ การบริ ษทั จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
2565 และงดจ่ายเงิ นบําเหน็จปี 2564 สําหรับกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุม ดังนี้
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นดวย
431,751,600
100.00

ไมเห็นดวย
0
0.00

งดออกเสียง
0
0.00

บัตรเสีย
0
0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชี 2565
เลขานุการบริ ษทั ฯ ได้เชิญให้ประธานกรรมการตรวจสอบนําเสนอวาระต่อที่ประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
นําเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั
สํานักงาน อีวาย จํากัด “(อีวาย”) ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา และมีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีมีความเหมาะสม เป็ น
อิสระ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ อีกทั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เหมือนปี ก่อน จํานวน 3 รายคือ
* นางสาวโกสุ มภ์ ชะเอม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรื อ
* นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรื อ
* นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238
สําหรับค่าสอบบัญชีปี 2565 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า ทางอีวายนําเสนอใน
จํานวนที่มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยกําหนดค่าสอบบัญชีปี 2565 สําหรับบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 700,000 บาท
ซึ่ งลดลงจากปี ก่อน 100,000 บาท ส่ วนบริ ษทั ย่อยนั้น ได้แต่งตั้งให้อีวายเป็ นผูส้ อบบัญชีเช่นกัน โดยมีค่าสอบบัญชีรวม 1.60 ล้าน
บาท ลดลงจากปี ก่อน 1 แสนบาท และมีค่าบริ การอื่น 80,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใน
ปี 2565 เท่ากับ 2,380,000 บาท
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บริษัท บีที เวลธ อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
จึงขอเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และค่าสอบบัญชีของบริ ษทั และรับทราบค่าสอบ
บัญชีและค่าบริ การอื่นของกลุ่มบริ ษทั ย่อยตามที่นาํ เสนอ
ประธานกรรมการตรวจสอบ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถามรายละเอียดหรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม ซึ่ งไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
สอบถามหรื อมี ความเห็ นอื่นใด เลขานุ การบริ ษทั ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นมี มติอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สําหรับรอบปี บัญชี 2565 และรับทราบค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ย่อย ด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นดวย
431,751,600
100.00

ไมเห็นดวย
0
0.00

งดออกเสียง
บัตรเสีย
0
0
ไม่นบั เป็ นฐานเสี ยง ไม่นบั เป็ นฐานเสี ยง

เลขานุ การบริ ษทั ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบว่าการพิจารณาวาระการประชุมตามที่ได้กาํ หนดไว้ในหนังสื อบอกกล่าว
เรี ยกประชุมเสร็ จสิ้ นแล้ว ขอเชิญผูถ้ ือหุ น้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรื อแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ ซึ่ งไม่มีมีผถู ้ ือหุ น้ สอบถาม
และให้ขอ้ เสนอแนะอื่นใด
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อให้ความเห็นเรื่ องใดเพิ่มเติม
ประชุมและกล่าวปิ ดประชุม

ประธานฯ

จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่กรุ ณาสละเวลามา

ปิ ดประชุมเวลา 14.45 น.

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา
ประธานกรรมการ

นางวรวรรณ วิริยะ
เลขานุการบริ ษทั

ประธานที่ประชุม

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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