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    รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 
บริษัท บีที เวลธ อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) 

 
ประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 19 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ดว้ยวธีิการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ภายใตพ้ระราชกาํหนดวา่ดว้ย

การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง ผา่น Application IR PLUS AGM ซ่ึงจะมีการจดัเกบ็ขอ้มูล
จราจรทางอิเลก็ทรอนิกส์ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านไวเ้ป็นหลกัฐานในการเขา้ร่วมประชุม เช่น  ช่ือผูใ้ชง้าน วนัเวลาของการเขา้
ร่วมประชุมและการเลิกประชุม รวมทั้งมีการบนัทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผูเ้ขา้ร่วมประชุม เป็นตน้ 

การดาํเนินการประชุมเป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษทั และหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นท่ี
หน่วยงานกาํกบัดูแลบริษทัจดทะเบียนไทยกาํหนด  โดยในการประชุมไดมี้การถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 3 ของบริษทัฯ 
เลขท่ี 593/3 ซอยรามคาํแหง 39 ถนนรามคาํแหง แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ โดย  รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา 
ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้ือหุน้ที่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม และแจง้ต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากประธานฯ เขา้ร่วมประชุม
ออนไลน์ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงันั้นหากมีขอ้ขดัขอ้งทางเทคนิคท่ีทาํให้ประธานฯ ไม่สามารถดาํเนินการประชุมได ้คุณโชติก 
รัศมีทินกรกุล รองประธานกรรมการจะเป็นผูด้าํเนินการประชุมแทนจนกว่าจะแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้เสร็จ และเพ่ือให้เป็นการ
สะดวกและคล่องตวั จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็นผูด้าํเนินรายการ แจง้จาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุม นาํเสนอวาระ และ
สรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ซ่ึงหลงัจากเลขานุการแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่ามีจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมครบองค์
ประชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ ประธานจึงเปิดประชุม 

เลขานุการบริษทันาํเสนอต่อท่ีประชุมในเร่ืองต่างๆ ตามวาระการประชุม ดงัน้ี 

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
1)     ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นท่ีได้มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลอ่ืน และได้

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไวล้่วงหนา้แลว้ จาํนวน 36 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 431,351,400 หุน้ 
2)     ผูถื้อหุ้นออนไลน์ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบของ IR PLUS AGM จาํนวน 1 ราย นบัจาํนวนหุ้น

ไดท้ั้งส้ิน 100 หุน้ 
3)     ผูรั้บมอบฉนัทะออนไลน์ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ท่ีไดมี้การมอบฉนัทะใหแ้ก่บุคคลอ่ืนใหเ้ขา้ร่วมประชุม และลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระผา่นระบบของ IR PLUS AGM จาํนวน 3 ราย  นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 400,100 หุน้ 

รวมผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 40 ราย จาํนวน 431,751,600 หุน้ เท่ากบัร้อยละ 57.11 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งส้ิน ซ่ึง
ครบองคป์ระชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

วธีิการปฏิบติัในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
1)  สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดย้นืยนั

ตวัตนและลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมแบบอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทัเท่านั้น 
2)     ในการออกเสียงใหถื้อคะแนน 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง 
3)     ในการประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามลาํดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม    โดยจะนาํเสนอขอ้มูลในแต่ละ

วาระจนจบแลว้จึงเปิดใหมี้การสอบถาม และออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการงดออก
เสียง ขอใหก้ด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” แลว้จึงกดยนืยนั กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่ไดก้ดเลือกความเห็นใดๆ จะ
ถือว่าลงคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” และเน่ืองจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ จึงไม่มีกรณี
ของบตัรเสีย 
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4)      การซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นในแต่ละวาระ สามารถทาํได ้2 ช่องทางคือ  
4.1   การสอบถามรูปแบบขอ้ความ : คลิกท่ีเคร่ืองหมายคาํถาม “?” ซ่ึงแสดงอยู่ในทุกวาระ จากนั้นพิมพ์

ขอ้ความท่ีตอ้งการสอบถามและ กดส่งคาํถามเขา้มาในระบบ หรือ 
4.2  การสอบถามรูปแบบภาพและเสียง (vdo call) โดยคลิกเลือกเคร่ืองหมาย vdo conference ท่ีแสดงอยู่

ดา้นขวาแถบบนสุดของหน้าจอ และพิมพข์อ้ความท่ีตอ้งการจะสอบถามส่งเขา้มาในระบบ จากนั้นรอ
การติดต่อกลับจากเจ้าหน้าท่ี โดยขอความร่วมมือให้ผูถื้อหุ้นเปิดกลอ้งและไมโครโฟน เม่ือได้รับ
สัญญาณให้ถามคาํถาม จะตอ้งแจง้ช่ือ-นามสกุล พร้อมแจง้วา่มาดว้ยตนเองหรือรับมอบฉันทะจากผูถื้อ
หุน้รายใดก่อนถามคาํถามทุกคร้ัง โดยบริษทัขออนุญาตบนัทึกช่ือ-นามสกุลของผูส้อบถาม/ผูแ้สดงความ
คิดเห็นไวใ้นรายงานการประชุม เพ่ือเป็นการปฏิบติัตาม CG 

         อยา่งไรกต็ามเพ่ือเป็นการรักษาเวลาในการประชุม ในแต่ละวาระบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาการถาม-
ตอบตามความเหมาะสม คาํถามท่ีไม่ไดรั้บการตอบในท่ีประชุม ทางบริษทัจะจดัทาํเป็นสรุปคาํถามพร้อม
คาํตอบไวแ้นบทา้ยรายงานการประชุม  

5)     การนบัผลลงคะแนนตามวาระการประชุมท่ีกาํหนดไวใ้นคร้ังน้ีจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
5.1    วาระท่ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน : วาระท่ี 2–3-4 และ 6  
5.2    วาระท่ีใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  : วาระท่ี 5 
         สาํหรับวาระท่ี   1 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 
         โดยบริษทัจะนาํคะแนนเสียงทั้งหมด หกัออกดว้ยคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ส่วนท่ีเหลือ

จะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมใชสิ้ทธิ
ออกเสียง ซ่ึงหลงัจากท่ีมีการแจง้ปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะประกาศผลของวาระ
นั้นใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป  

แนะนาํกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี 
บริษทัมีกรรมการบริษทัทั้งหมด 6 ท่าน ซ่ึงกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยกรรมการ 
4 ท่าน เขา้ร่วมประชุมออนไลน์ผา่นทาง Application Zoom  
1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีววิฒันา ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. คุณศราวธุ จารุจินดา  รองประธานกรรมการลาํดบัท่ี 1/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ 
   บริหารความเส่ียง/กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / 

 กรรมการอิสระ  
3. คุณวสุิทธ์ิ จิราธิยตุ   กรรมการบริหาร / กรรมการ 
4.  คุณจงกลณี ตนัสุวรรณ       กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหา  กาํหนด-     
                                                     ค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล /กรรมการอิสระ 

และกรรมการ 2 ท่าน เขา้ร่วมประชุม ณ หอ้งประชุมของบริษทั 
1. คุณโชติก รัศมีทินกรกลุ        รองประธานกรรมการลาํดบัท่ี 2 / ประธานกรรมการบริหาร /        
                                                  กรรมการบริหารความเส่ียง /กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. คุณศกัดา หาญบุญตรง ประธานกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / 

 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ผูบ้ริหาร เขา้ร่วมประชุม ณ หอ้งประชุมบริษทั : คุณปิยะ สุขศรี   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เขา้ร่วมประชุมผา่น Application Zoom : 
     คุณโกสุมภ ์ชะเอม  และคุณวรพจน์ อาํนวยพาณิชย ์ 

ผูจ้ดัทาํระบบการประชุมและตรวจสอบคะแนน : บริษทั ออนไลน์ แอสเซ็ท จาํกดั 
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วาระท่ี 1    รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A) และขอมูลสําคัญ
อ่ืนในรอบป 2564 
เลขานุการบริษทัฯ ไดเ้ชิญให้คุณโชติก รัศมีทินกรกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูน้าํเสนอฐานะการเงินและผล

การดาํเนินงานในรอบปี 2564  เพ่ือใหท่ี้ประชุมรับทราบ สรุปไดด้งัน้ี 
รายไดและกําไรสุทธิ 
 รายไดร้วม แบ่งเป็นรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตและรายไดอ่ื้น  

 ในปี 2564 บริษทัมีรายไดร้วมจาํนวน 1,272 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 ประมาณ 201 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
13.65  และมีรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตจาํนวน 1,254 ลา้นบาท ตํ่ากวา่ปีก่อน 183 ลา้นบาท หลกัๆ เป็นผลจาก
โครงการท่ีเร่ิมทาํก่อนปี 2564 ไดท้ยอยทาํเสร็จในระหว่างปี  รวมถึงโครงการท่ีไดรั้บมาใหม่ในปี 2564 ส่วน
ใหญ่เป็นงานขนาดเลก็และกลางจากลูกคา้ในประเทศ และงานจากกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศท่ีส่งงานให้ต่อเน่ือง 
ซ่ึงมูลค่าโครงการท่ีไดรั้บมาในปีน้ีไม่สูงมากนกั  อีกทั้งบางงานเป็นช่วงท่ีเร่ิมโครงการจึงทาํใหก้ารรับรู้รายได้
อาจไม่สูงมากเช่นกนั  

 งานผลิตโมดูลสําหรับโรงกลัน่ในปี 2564 มีผลขาดทุนขั้นตน้จาํนวน 19 ลา้นบาท  เทียบกบัปี 2563 ท่ีมีกาํไร
ขั้นตน้ 160 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากในระหว่างปีท่ีผ่านมา บริษทัอยู่ในช่วงของการเจรจากบัผูว้่าจา้งในการ
แก้ไขแบบ ทาํให้มีความล่าช้าในการทาํงานร่วมกัน จึงส่งผลให้เกิดต้นทุนเพ่ิมข้ึนกับบริษทั โดยเฉพาะ
ค่าแรงงาน เน่ืองจากภายหลงัการแกไ้ขแบบและการเจรจา บริษทัตอ้งเร่งงานผลิตให้เสร็จตามกาํหนดท่ีวางไว ้
จึงตอ้งมีการทาํงานล่วงเวลาและเพ่ิมจาํนวนคนงาน 
        นอกจากนั้น ยงัมีอีก 2 งานท่ีรับมาจากลูกคา้เดิมในต่างประเทศท่ีส่งวตัถุดิบมาให้บริษทัชา้กว่ากาํหนด 
จากสถานการณ์การระบาดของเช้ือโควิด-19 ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัตอ้งเร่งการผลิตโดยเพ่ิมแรงงานและค่าแรง เพ่ือให้
งานเสร็จตามกาํหนดท่ีเรือมารับสินคา้ ตน้ทุนแรงงานจึงเพ่ิมข้ึน และมีผลขาดทุนขั้นตน้สาํหรับงานเหล่านั้น 
เป็นตน้ 

 ตน้ทุนจากการรับจา้งผลิตในปี 2564 และปี 2563 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตอตัราร้อยละ 
104.96 และร้อยละ 90.61 ตามลาํดบั ซ่ึงตน้ทุนในปี 64 สูงกวา่ปี 63 สาเหตุหลกัมาจากค่าแรงงานท่ีสูงกวา่เดิม 
ซ่ึงงานการรับจา้งผลิตตน้ทุนส่วนใหญ่จะมาจากค่าแรงงาน เน่ืองจากลกัษณะของการทาํงานจะใชแ้รงงาน
มากกวา่เคร่ืองจกัร ซ่ึงปี 64  ตอ้งมีการเร่งทาํงานให้เสร็จเพ่ือส่งมอบ และมีการขาดแคลนแรงงานในบางช่วง 
ส่งผลใหบ้ริษทัมีตน้ทุนสูงข้ึนจากเดิม 

สินทรัพยและหน้ีสิน  
ณ ส้ินปี 2564 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 1,652 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 132 ลา้นบาท สินทรัพยส่์วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มสินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ือใช้สําหรับการทาํงานในโครงการต่างๆของบริษทั และมีสินทรัพยถ์าวรและ
เคร่ืองมือสาํหรับใชใ้นการทาํงานผลิตช้ินงานท่ีลดลงจากปีก่อนจากค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย เป็นตน้ 
ในปี 2564 บริษทัมีหน้ีสินโดยรวมสูงกว่าปีก่อนประมาณ 4% ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากภาระหน้ีสินกบัสถาบนัการเงิน 
โดยเงินกูย้มืส่วนใหญ่จะเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน และ T/R ซ่ึงเป็นหน้ีระยะสั้นเท่านั้น   

อัตราสวนทางการเงิน 
บริษทัยงัคงมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอต่อการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง โดยไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหาร
จดัการ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว รวมทั้ง อตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นยงัมีอตัราส่วนค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจากบริษทัไม่มีการกูย้ืมเงินระยะยาว มีแต่การใชว้งเงิน
สินเช่ือระยะสั้นเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวยีนภายในบริษทั (Working Capital) เท่านั้น 
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มูลคางานโครงการ 
ณ ส้ินปี 2564 บริษทัมีโครงการท่ีอยูร่ะหว่างดาํเนินงานมูลค่าประมาณ 1,289 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นงานท่ียงัทาํไม่
เสร็จและยงัไม่ไดส่้งมอบท่ีสําคญัๆ เช่น งานผลิต Module สําหรับโรงกลัน่นํ้ ามนั งานผลิตท่อและถงัสําหรับ
โรงไฟฟ้า และงาน Module Structure สาํหรับลูกคา้จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ นอกจากนั้น ยงัมีงานท่ี
บริษทัไดแ้จ้งเร่ืองการรับงานใหม่เพ่ิมเติม เช่นงานเก่ียวกับโรงไฟฟ้าภายในประเทศและงานจากลูกค้าท่ี
ประเทศออสเตรเลียมูลค่ารวมประมาณ 700 ลา้นบาท  

ระบบงานภายใน และกระบวนการปฏิบัติงาน 
 บริษทัเคร่งครัดในเร่ืองการป้องกนัความเส่ียงของการติดเช้ือ COVID-19 ของพนกังานและลูกจา้ง เพ่ือไม่ให้

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและธุรกิจ โดยมีการวางมาตรการรองรับทั้งการป้องกนัและการแกไ้ขในกรณีท่ีมีการ
ติดเช้ือ อาทิ การตรวจ Antigen test kit (ATK) , การจดัใหพ้นกังานไดรั้บการฉีดวคัซีน, work from home , จดั
รถรับส่งพนกังานเพ่ือหลีกเล่ียงการใชร้ถสาธารณะ, การพน่นํ้ายาฆ่าเช้ือและทาํความสะอาดทัว่อาคาร ฯลฯ  

  บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญักบัการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงไดรั้บการประเมินการปฏิบติั
ตาม  หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) อยูใ่นระดบัดีเลิศ ( 5 ดาว)  

 บริษทัทาํธุรกิจดา้นการผลิตและก่อสร้าง จึงใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ แมว้า่
จะยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต(CAC) แต่ก็ไดศึ้กษา
แนวทางในการเขา้ร่วม รวมทั้งจดัทาํนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และยดึมัน่การต่อตา้นทุจริตทุกดา้นอยา่ง
เคร่งครัด   
 มีการเผยแพร่นโยบายและแนวทางปฏิบติัในเร่ือง Anti-Corruption ไวบ้นเวบ็ไซตเ์พ่ือให้ผูมี้ส่วนได้

เสียทุกคนไดรั้บทราบ 
 กาํชบัหัวหน้างาน รวมถึงฝ่ายตรวจสอบภายในให้ดูแลตรวจสอบอย่างใกลชิ้ดว่ามีการปฏิบัติตาม

นโยบายหรือมีพฤติกรรมท่ีเขา้ข่ายทุจริต คอร์รัปชัน่หรือไม่  ทั้งในรูปแบบการให้สินบนหรือการรับ
สินบน และการทุจริตอ่ืนๆภายในองคก์ร  

 จดัทาํนโยบายการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน (Whistleblowing Policy) เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มมีแนวทางปฏิบติัหากมีเบาะแสการทุจริต หรือมีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัท่ีตอ้งการ
แจง้ใหบ้ริษทัทราบ ซ่ึงท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีกรณีการทุจริต ติดสินบนเกิดข้ึนเลย  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดก้ล่าวเพ่ิมเติมถึงแนวโนม้ธุรกิจในปี 2565 วา่จากสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจท่ีผ่าน
มาจนถึงปัจจุบนัเห็นวา่ ต่อจากน้ีน่าจะเร่ิมเห็นการลงทุนในโครงการต่างๆมากข้ึน โดยเฉพาะการลงทุนในระบบหรือโครงการ
ดา้นพลงังาน และโมดูลสําหรับ LNG  ซ่ึงบริษทัมีโอกาสท่ีจะไดรั้บงานโครงการต่างๆ เพ่ิมข้ึน จากท่ีผ่านมามีลูกคา้ติดต่อและ
สอบถามมาหลายราย ถึงความสามารถและกาํลงัการผลิตของบริษทั ท่ียงัคงมีเพียงพอท่ีจะรองรับได ้ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอ่ืนใด 
เลขานุการบริษทั จึงเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
(MD&A) และขอ้มูลสาํคญัอ่ืนในรอบปี 2564 โดยไม่ตอ้งมีการลงมติ  

ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) และ
ขอ้มูลสาํคญัอ่ืนในรอบปี 2564 ตามท่ีเสนอ 
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วาระท่ี 2   พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2564 
 เลขานุการบริษทัฯ นาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึง
ไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีตามท่ีไดแ้สดงไวใ้นรายงาน 56-1 One Report ประจาํปี และบริษทัไดจ้ดัส่งใหผู้ ้
ถือหุน้พิจารณาแลว้ โดยรายละเอียดเป็นไปตามท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดน้าํเสนอในวาระท่ีผา่นมา 

เลขานุการบริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอแกไ้ขงบการเงินหรือ
สอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จาํนวนเสียง 431,751,600  0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 ไม่นบัเป็นฐานเสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2564 และการจายเงินปนผล 
เลขานุการบริษทัฯ นาํเสนอต่อท่ีประชุมวา่  ตามมาตรา 116 ของ พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทั 

ขอ้ 45 กาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิจนกว่าทุน
สาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่จาํนวนท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนด รวมทั้งบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใน
อตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหักสํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน (ถา้มี) แต่
เน่ืองจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ 31  ธนัวาคม 2564 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิ 142.47 ลา้นบาท 
จึงเสนอขออนุมติัการงดจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมจากเดิม และงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผล
การดาํเนินงานปี 2564  

เลขานุการบริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอ่ืนใด 
จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการงดจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมาย
เพ่ิมเติมจากเดิม และอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จาํนวนเสียง 431,751,600 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 ไม่นบัเป็นฐานเสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

วาระท่ี 4    พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
                 เลขานุการบริษทัฯ ไดเ้ชิญใหป้ระธานกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล เป็นผูน้าํเสนอวาระน้ีต่อ
ท่ีประชุม โดยประธานกรรมการสรรหาฯ นาํเสนอต่อท่ีประชุมวา่ กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในปีน้ีมี 2 คน คือ 

1. คุณศราวธุ จารุจินดา          รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร 
 ความเส่ียง / กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ  
2. คุณวสุิทธ์ิ จิราธิยตุ             กรรมการ / กรรมการบริหาร  
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คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณากลัน่กรองคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการท่ีจะพน้จากตาํแหน่งทั้ง 2 ท่าน รวมทั้งใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนัสาํหรับการพิจารณาบุคคลท่ีถูก
เสนอช่ือเป็นกรรมการจากผูถื้อหุน้ ท่ีไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1-30 ธนัวาคม 2564 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
เสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้มา   

จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีจะพน้ตาํแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งตามเดิม
อีกวาระหน่ึง เน่ืองจากทั้ง 2 ท่าน มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั มีเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งเตม็ท่ี อีกทั้งมีคุณสมบติัการเป็นกรรมการอยา่งครบถว้นตามท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยประวติัของกรรมการทั้ง 2 ท่านปรากฏตาม
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4       

ประธานกรรมการสรรหาฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอ่ืนใด 
เลขานุการบริษทัจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ โดยนาํเสนอกรรมการให้ผูถื้อหุ้นลงมติเลือกเป็นรายบุคคล 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระในปี 2565 เป็นรายบุคคลดว้ยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

             1) คุณศราวธุ จารุจินดา            

  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จาํนวนเสียง 431,751,600 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 ไม่นบัเป็นฐานเสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

         2) คุณวสุิทธ์ิ จิราธิยตุ              

  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จาํนวนเสียง 431,751,600 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 ไม่นบัเป็นฐานเสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

วาระท่ี 5    พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2565 และการจัดสรรเงินบําเหน็จสําหรับกรรมการ 
 เลขานุการบริษทัฯ ไดเ้ชิญใหป้ระธานกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล เป็นผูน้าํเสนอวาระน้ีต่อ
ท่ีประชุม โดยประธานกรรมการสรรหาฯ นาํเสนอต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 
(“คณะกรรมการสรรหาฯ”) มีนโยบายและหลกัเกณฑก์าํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ โดยพิจารณา
จากผลประกอบการของบริษทัในปีท่ีผา่นมา และภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั รวมถึงความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั  
 คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2565 เป็น
ค่าตอบแทนรายเดือน ซ่ึงกาํหนดจาํนวนเงินตามตาํแหน่งกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 และงดจ่ายบาํเหน็จจากผล
ประกอบการปี 2564 สําหรับกรรมการ ทั้งน้ีผลประโยชน์อ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัเงินสําหรับกรรมการจะเป็นการทาํประกนัความรับผิด
กรรมการและผูบ้ริหาร ประกนัชีวติ ประกนัอุบติัเหตุและประกนัสุขภาพกลุ่ม โดยสรุปค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินไดด้งัน้ี 
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กรรมการ 
ตาตอบแทนกรรมการ ป 2564 (บาท) คาตอบแทนกรรมการป   2565 (ปที่เสนอ)(บาท) 

ค่าตาํแหน่ง      
ต่อคนต่อเดือน  

บาํเหน็จ 
ต่อปี  

รวมทั้งป 
ตอคน 

ค่าตาํแหน่ง     
ต่อคนต่อเดือน  

บาํเหน็จ  
ต่อปี 

รวมทั้งป     
ตอคน 

คณะกรรมการบริษัท        
ประธานกรรมการบริษทั 50,000 งดจ่าย 600,000 50,000 งดจ่าย 600,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 45,000 งดจ่าย 540,000 45,000 งดจ่าย 540,000 
กรรมการ 40,000 งดจ่าย 480,000 40,000 งดจ่าย 480,000 
คณะกรรมการชดุยอย        
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 
สรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและ 
ธรรมาภิบาล / กรรมการบริหาร 
ความเส่ียง / กรรมการบริหาร 

ไม่มีค่าตาํแหน่งหรือค่าตอบแทนอ่ืนใด 

หมายเหตุ  1. กรรมการชุดยอยอื่นๆ ไมไดรับคาตําแหนงหรือคาตอบแทนอื่นใด  และกรรมการที่เปนผูบริหาร สละสิทธิ์ในการรับเงินคาตอบแทน
ในตําแหนงกรรมการรายเดือนประจําป 2565 

 2. เงินบําเหน็จ เปนการจายจากผลประกอบการปกอนหนา 

               ประธานกรรมการสรรหาฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือให้
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม เลขานุการบริษทัจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติ ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 
2565 และงดจ่ายเงินบาํเหน็จปี 2564 สําหรับกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม ดงัน้ี 

  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จาํนวนเสียง 431,751,600 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 
วาระท่ี 6    พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชี 2565 

เลขานุการบริษทัฯ ไดเ้ชิญใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบนาํเสนอวาระต่อท่ีประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
นาํเสนอต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีจากบริษทั 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั “(อีวาย”) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปีท่ีผา่นมา และมีความเห็นวา่ ผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสม เป็น
อิสระ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ อีกทั้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุม
ผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เหมือนปีก่อน  จาํนวน 3 รายคือ 
       * นางสาวโกสุมภ ์ชะเอม    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  6011       หรือ 
        * นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4501      หรือ  
               * นางพนูนารถ เผา่เจริญ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5238     

สาํหรับค่าสอบบญัชีปี 2565 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ ทางอีวายนาํเสนอใน
จาํนวนท่ีมีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีปี 2565 สาํหรับบริษทั เป็นจาํนวนเงิน 700,000 บาท 
ซ่ึงลดลงจากปีก่อน 100,000 บาท ส่วนบริษทัยอ่ยนั้น ไดแ้ต่งตั้งใหอี้วายเป็นผูส้อบบญัชีเช่นกนั โดยมีค่าสอบบญัชีรวม 1.60 ลา้น
บาท ลดลงจากปีก่อน 1 แสนบาท และมีค่าบริการอ่ืน 80,000 บาท  รวมค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนของบริษทัและบริษทัยอ่ยใน
ปี 2565 เท่ากบั 2,380,000 บาท 
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จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่าสอบบญัชีของบริษทั และรับทราบค่าสอบ
บญัชีและค่าบริการอ่ืนของกลุ่มบริษทัยอ่ยตามท่ีนาํเสนอ  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้น
สอบถามหรือมีความเห็นอ่ืนใด เลขานุการบริษทัฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี สาํหรับรอบปีบญัชี 2565 และรับทราบค่าสอบบญัชีของกลุ่มบริษทัยอ่ย ดว้ยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จาํนวนเสียง 431,751,600 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 ไม่นบัเป็นฐานเสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าการพิจารณาวาระการประชุมตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นหนงัสือบอกกล่าว
เรียกประชุมเสร็จส้ินแลว้ ขอเชิญผูถื้อหุน้สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงไม่มีมีผูถื้อหุน้สอบถาม
และใหข้อ้เสนอแนะอ่ืนใด 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหค้วามเห็นเร่ืองใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีกรุณาสละเวลามา
ประชุมและกล่าวปิดประชุม 

 
 ปิดประชุมเวลา 14.45 น. 
 
 
 
             รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานท่ีประชุม                           
                         ประธานกรรมการ 
 
 
     นางวรวรรณ วริิยะ              ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
       เลขานุการบริษทั 
 


