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บริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

 

วนั เวลาและสถานที ่

ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 บริษทั สยามราช จ ากดั 
(มหาชน) เลขท่ี 289/9 หมู่ท่ี 10 ถนนรถรางสายเก่า ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

เร่ิมการประชุม 

นางจริยา อินสวา่ง ท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี 2565 ของบริษทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และนายโรจน์ บุรุษรัตนพนัธ์ุ ท าหน้าท่ีเป็นประธาน 
(“ประธานฯ”) ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษทั ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงขอ้มูล
ทัว่ไปเก่ียวกบัจ านวนทุนและหุน้ของบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 กล่าวคือ บริษทัมีทุน
จดทะเบียนทั้ งส้ินจ านวน 338,350,000 บาท แบ่งออกเป็น 676,700,000 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 
338,350,000 บาท เป็นหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้จ านวน 676,700,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ในท่ีประชุมวนัน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 12 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้310,488,703 หุ้น และ
โดยรับมอบฉนัทะ 31 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้214,652,497 หุน้ รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 43 ราย นบัรวมจ านวน
หุ้นได ้525,141,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.6032 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมดของบริษทั ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงก าหนดให้ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมดของบริษทั ต่อมาผูด้  าเนินการประชุมไดก้ล่าวแนะน ากรรมการ เลขานุการบริษทั และท่ี
ปรึกษาของบริษทั ท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี ดงัน้ี 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพนัธ์ุ รักษาการประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
อิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน   

2. นายเกียรติ วมิลเฉลา กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานเจ้าหน้า ท่ีบริหาร  รักษาการผู ้จัดการฝ่ายก ลุ่มธุรกิจ ป๊ัม
อุตสาหกรรม และรักษาการในต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง
สถานีวดัและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

3. นายบุญประสิทธ์ิ ตั้งชยัสุข กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
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4. นายพงษนิ์มิต ดุสิตนิตยส์กลุ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

5. นางอุดมพร จิระนภากลุวฒัน์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นางวชัราภรณ์ วมิลเฉลา กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง รักษาการ
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือ 

7. นายต่อโชค เลา้ลือชยั กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจ้ดัการบริษทั เทคโทรนิค จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 

คิดเป็นกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 100 % 

ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน  

ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม 

1. นางสาวกรกนก กล่ินขจรวงศ ์       ประธานเจา้หนา้ท่ีบญัชีและการเงิน 

2. นางวชัรี อตัถากร กรรมการบริหาร 

3. นายโกศล สมบติัศิริ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส 

และผูบ้ริหารท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี ไดแ้ก่  

นางมธุรส โหตรภวานนท ์ ผูจ้ดัการทัว่ไป/เลขานุการบริษทั 

ท่ีปรึกษาท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ผูส้อบบญัชี 

คุณนพฤกษ ์พิษณุวงษ ์  บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

คุณคม วชิรวราการ  บริษทั กดุัน่ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2565 น้ี บริษทัได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึง
หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในท่ีประชุม ตลอดจนกรณีท่ีจะถือว่าเป็นบัตรเสีย 
นอกจากน้ี ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตามความ
เหมาะสม โดยจะตอ้งมีการแจง้ช่ือและนามสกลุของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 
และเพ่ือใหก้ารนบัคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส บริษทัจดัใหมี้พยานในการนบัคะแนนเสียงท่ีเป็นอิสระ ไดแ้ก่ นายคม 
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วชิรวราการ ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษทั กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั เป็นพยานในการนบัคะแนนเสียงการประชุมใน
คร้ังน้ี   

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และให้ผูด้  าเนินการประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามท่ี
ไดร้ะบุในหนงัสือเชิญประชุมตามล าดบั โดยผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ถึงมาตรการในการป้องกนัและวิธีปฏิบติัในการเขา้
ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ซ่ึงเป็นมาตรการ
ท่ีบริษทัก าหนดข้ึนเพ่ือประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผูถื้อหุ้นและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านโดยเป็นการจดัประชุมตาม
แนวทางการจดัประชุมของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค และไดช้ี้แจงเก่ียวกบั พ.ร.บ. การคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ตามวตัถุประสงค์และความ
จ าเป็นของการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลให้ผูถื้อหุ้นและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านทราบ  หลงัจากนั้น ผูด้  าเนินการ
ประชุม ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามท่ีไดร้ะบุในหนงัสือเชิญประชุมตามล าดบัดงัน้ี 

วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธานฯ เป็นตวัแทนคณะกรรมการบริษทั กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีให้การสนบัสนุน และให้ก าลงัใจ
บริษทัมาโดยตลอด และคณะกรรมการสัญญาว่าจะปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถเพ่ือสร้างผลประโยชน์ตอบแทน
ใหก้บับริษทัและเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

ผูด้  าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามท่ีเก่ียวกับวาระน้ี 
อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม  

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนั 22 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 (ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ ถือ
หุ้น ประจ ำปี 2564) ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ บริษทัไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุม
ให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยต์ามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ ตลอดจนไดเ้ผยแพร่รายงานการ
ประชุมดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบริษทัซ่ึงไม่ปรากฏว่ามีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการเห็นว่า 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าว ไดมี้การบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม
ผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามท่ีเก่ียวกบั
วาระน้ี อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี  2564 ซ่ึงจดัประชุมเม่ือ
วนัท่ี 22 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 525,141,200 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (43 ราย) 525,141,200 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 

ผูด้  าเนินการประชุมได้เชิญ นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผูน้ าเสนอผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2564 โดยนายเกียรติ วิมลเฉลา ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดส้รุปผล
การด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญักบับริษทั ซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 (รำยงำนประจ ำปี 2564 ของ
บริษัท) ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 หน่วย 2562 2563 2564 

รายไดห้ลกัรวม ลา้นบาท 1,699.94   1,698.45 933.93   

ก าไรสุทธิส าหรับปี ลา้นบาท 20.38 (129.68) (129.77) 

อตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 13.15 1.43 9.30  

อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 1.20 7.64  (13.90)  

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน บาท 0.0301 (0.1916)  (0.1918)  

งบก าไรขาดทุน 

 2563 2564 เปลีย่นแปลง  
(ร้อยละ) 

รายไดห้ลกัรวม 1,698.45 933.93  (45.01%) 

ก าไรขั้นตน้ 24.25 86.82 258.02% 

อตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 1.43 ร้อยละ 9.30 787.00% 
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 2563 2564 เปลีย่นแปลง  
(ร้อยละ) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหาร 

(177.45) (194.69) 9.72% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (129.68) (129.77) 0.07% 

อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อ
ยอดขายสุทธิ 

( 7.64%) (13.90%) (6.26%) 

EBITDA (81.09) (42.83) (47.18%) 

สัดส่วนรายได้ และโครงสร้างรายได้ปี 2564 

กลุ่มธุรกจิ 
รายได้รวม  
(ล้านบาท) 

ก าไรขั้นต้น  
(ล้านบาท) 

สัดส่วนรายได้ 
(ร้อยละ) 

กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดัและระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

332  (25) 36% 

กลุ่มธุรกิจพลงังานทางเลือก 125 10 13% 
กลุ่มธุรกิจระบบป๊ัมอุตสาหกรรม 219  75 23% 
กลุ่มธุรกิจงานสถานีวดัอตัราการไหล
ของของเหลว (บริษัท เทคโทรนิค 
จ ากดั) 

206 50 22% 

กลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ ในบริษทัยอ่ย  52 (23) 6% 
รวม 934  87  100% 

ความสามารถในการท าก าไรในส่วนของก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ในปี 
2564 อยูท่ี่ -42.83 ลา้นบาท และก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน -129.77 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี ในส่วนของการต่อตา้นคอร์รัปชั่นนั้น บริษทัได้ให้ความส าคญักับการด าเนินธุรกิจตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบไดต้ลอดมา ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดเ้ขา้เป็นส่วนหน่ึงของ
โครงการสร้างแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต แต่บริษทัไดจ้ดัท าระบบควบคุมภายในเพ่ือ
ต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมกบัช้ีแจง และจดัอบรมให้พนกังานของบริษทัทราบถึงนโยบายการต่อตา้นทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ของบริษทัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามท่ีเก่ียวกบั
วาระน้ี อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี 

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ชิญ นายเกียรติ วมิลเฉลา ประธานกรรมการบริหาร เป็นผูน้ าเสนองบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2564  
โดยนายเกียรติ วมิลเฉลา ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 39 ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัท า
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามท่ีเก่ียวกบั
วาระน้ี อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี  

ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 2563 2564 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ล้านบาท) 
  

สินทรัพยห์มุนเวยีน 888.95 630.17 

สินทรัพยร์วม 2,426.58 2,403.21 

หน้ีสินหมุนเวยีน 679.62 647.52 

หน้ีสินรวม 1,382.90 1,513.69 

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 994.60 860.97 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) 
  

รายไดจ้ากการขายและบริการ 741.54 577.31 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง 956.91 356.62 

รายไดร้วม 1,698.45 933.93 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงาน 1,848.51 1,045.16 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (129.68) (129.77) 
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย  525,141,200 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (43 ราย) 525,141,200 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนฯ และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 45 ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองของบริษทั ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัออกดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ี จะมีจ านวนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จากผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม มีผลด าเนินงานขาดทุนสุทธิจ านวน 94,326,606.77
บาท และ 129,776,494.65 บาท ตามล าดบั และบริษทัมียอดขาดทุนสะสม ณ ส้ินปี 2564 จ านวน 137,206,555.85 บาท บริษทั
จึงไม่จ าเป็นตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ หลงัหักภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล และทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษทัจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นเป็นหลกั และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่กระทบต่อการด าเนินงานตากปกติ
ของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ข้ึนอยูก่บั ผลการด าเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน สภาพคล่อง แผนการขยาย ธุรกิจ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารงานของบริษทัตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษทั โดยมติคณะกรรการบริษทัท่ีอนุมัติให้มีการจ่ายเงิน
ปันผลจะตอ้งน าเสนอเพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่ ในกรณีของการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล คณะกรรมการ
บริษทัมีอ านาจอนุมติัให้ด าเนินการไดเ้ม่ือเห็นว่าบริษทัมีก าไรสมควรพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษทัและรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในคราวต่อไป  

ทั้งน้ี ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 44 ก าหนดว่า 
หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขายขาดทุนสะสมอยู ่หา้มไม่ใหจ่้ายปันผล
เม่ือบริษทัมีผลประกอบการขาดทุนในปี 2564 บริษทัจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้

ในการน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมติัการ
งดจดัสรรเงินเงินก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2564 เป็นทุน
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ส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการขาดทุน 

ผูด้  าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามท่ีเก่ียวกับวาระน้ี 
อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการงดจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมติัการงด
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 525,141,201 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (44 ราย) 525,141,201 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนฯ และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 17 ก าหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 
เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 สาม 
กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได ้

ทั้งน้ี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษทั มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 ราย ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการทีจ่ะต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ 

ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังที่
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
ในปี 2564 
(On-site) 

จ านวนคร้ังที่
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
ในปี 2564 
(Online) 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้า
ร่วมประชุม
คณะกรรมการ
ชุดย่อยในปี 

2564 

จ านวนปีที่
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของ

บริษัท 

1. นางวชัราภรณ์ วมิลเฉลา กรรมการ 6/6 1/1 16/16 7 

2. นางอุดมพร จิระนภากลุวฒัน์ กรรมการ 6/6 1/1 16/16 7 



หนา้ 9/17 

รายช่ือกรรมการทีจ่ะต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ 

ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังที่
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
ในปี 2564 
(On-site) 

จ านวนคร้ังที่
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
ในปี 2564 
(Online) 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้า
ร่วมประชุม
คณะกรรมการ
ชุดย่อยในปี 

2564 

จ านวนปีที่
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของ

บริษัท 

3. นายบุญประสิทธ์ิ ตั้งชยัสุข กรรมการ/ กรรมการ
อิสระ/ กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

5/6 0/1 4/5 7 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ประธานฯ จึงขอเชิญกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี
ออกจากหอ้งประชุม 

ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการท่ี
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ) ไดพิ้จารณากลัน่กรองคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 แล้ว เห็นว่า กรรมการผูท่ี้จะต้องออกจากต าแหน่งทั้ ง 3 ท่าน เป็นผูท่ี้มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัและ 
ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนฯ และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และส าหรับผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผูท่ี้
มีคุณสมบติัความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัซ่ึงมีรายละเอียดเท่ากบัขอ้ก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงมีคุณสมบติัความเป็น
กรรมการอิสระครบถว้นตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 (ค ำนิยำมของกรรมกำรอิสระ) ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่าน
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ไดใ้นระหวา่งวนัท่ี 4 ถึง 20 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลอ่ืนใดเขา้รับ
คดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทัในคร้ังน้ี 

ดงันั้น จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการผูท่ี้ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
ทั้ง 3 ท่านใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 (รำยนำมและ
ประวัติของกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ และได้รับกำรเสนอช่ือเพ่ือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอีกวำระหน่ึง)   
ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ผูด้  าเนินการประชุมเปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี อยา่งไร
ก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ีดงัน้ี 
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มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีก
วาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. นางวชัราภรณ์ วมิลเฉลา เป็นกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 525,141,201 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (44 ราย) 525,141,201 - 

2. นางอุดมพร จิระนภากลุวฒัน์ เป็นกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 525,141,201 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (44 ราย) 525,141,201 - 

3. นายบุญประสิทธ์ิ ตั้งชยัสุข เป็นกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 525,141,201 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (44 ราย) 525,141,201 - 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจ าปี 2565 

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดวา่ กรรมการมีสิทธิ
ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน
ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมติั ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป 
หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษทั 

โดยในการน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาความเหมาะสมของการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั โดยพิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษทัและขนาดธุรกิจของบริษทั ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยเปรียบเทียบอา้งอิงอตัราค่าตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียง
กบับริษทัในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัแลว้ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั และกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

ค่าเบีย้ประชุม 

(1) กรรมการบริษทั 7,500 บาท/คน/คร้ัง 

(2) กรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท/คน/คร้ัง 

(3) กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 7,500 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(1) ประธานกรรมการ 36,000 บาท/คน/เดือน 

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,500 บาท/คน/เดือน 

(3) กรรมการตรวจสอบ 18,000 บาท/คน/เดือน 

ค่าตอบแทนพเิศษส าหรับกรรมการทีไ่ม่ใช่ผู้บริหาร 

อตัราร้อยละ 0.80 ของก าไรสุทธิ ปี 2564 

ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ 

การตรวจสุขภาพประจ าปี และประกนัสุขภาพ 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมเปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระ
น้ี อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี  
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มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษทั ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 525,141,201 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (44 ราย) 525,141,201 100.0000 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุม 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

ผูด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนฯ ท่ีก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปีนั้น 
ดงันั้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใด
คนหน่ึงดังต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีท่ีมี
รายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั แต่งตั้งผูส้อบบญัชีราย
อ่ืนของบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เขา้ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัแทนได ้

1. นายนพฤกษ ์พิษณุวงษ ์               ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7764 
(เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัย่อยมาแล้ว 1 ปี 
ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ 

2. นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 
(เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัย่อยมาแล้ว 1 ปี 
ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ 

3. นายวโิรจน์ สจัจธรรมนุกลู         ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5128 
(เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัย่อยมาแล้ว 1 ปี 
ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ 

4. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599 
(เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัย่อยมาแล้ว 1 ปี 
ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ 
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ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืนของ บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เขา้ท าหนา้ท่ี
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัแทนได ้

ทั้งน้ี การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 ขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึง
คุณสมบติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีแต่ละราย ซ่ึงภายหลงัจากการพิจารณาเห็นวา่บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ 
เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี โดยผูส้อบ
บญัชีทั้ง 4 ท่านดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ยของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งค่าสอบบญัชีท่ีเสนอก็มีความสมเหตุสมผลกบัภาระงาน
ของผูส้อบบญัชี 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณา
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยของบริษทัส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

ผูด้  าเนินการประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า นอกจากน้ี ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

ช่ือ ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี (บาท) 

บริษทั 1,750,000.00 

บริษทัยอ่ย 853,000.00 

รวมทั้งส้ิน 2,635,000.00 

 

อน่ึง ค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564   
มีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 

ค่าสอบบัญชีของบริษัท และ
บริษทัยอ่ย (Audit fee) 

จ านวนไม่เกิน 2,635,000 บาท จ านวน 2,645,000 บาท 

ค่าบริการอ่ืนของบริษทั และ
บริษทัยอ่ย (Non-Audit fee) 

จ านวนไม่เกิน 130,000 บาท จ านวน 37,727 บาท 

รวมทั้งส้ิน จ านวนไม่เกิน 2,765,000 บาท จ านวน 2,682,727 บาท 
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จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามท่ีเก่ียวกบั
วาระน้ี อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 
2565 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 525,141,201 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (44 ราย) 525,141,201 - 

หมายเหตุ : มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัไดเ้สนอให้แต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่
จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นางสาวกรกนก กล่ินขจรวงศ ์และ นางมธุรส โหตรภวานนท ์เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั 
ท าให้จ านวนของคณะกรรมการบริษัทเพ่ิมข้ึนจากเดิม 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน ทั้ งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณากลัน่กรองแลว้มีความเห็นวา่ นางสาวกรกนก กล่ินขจรวงศ ์และ นางมธุรส โหตรภวานนท ์มีคุณสมบติั
ครบถว้น อีกทั้งนางสาวกรกนก กล่ินขจรวงศ์ และ นางมธุรส โหตรภวานนท์ มีความพร้อมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะ
กรรมการบริษทั และเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบริษทั 

ดงันั้น คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณากลัน่กรองอยา่งรอบคอบแลว้
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งให้ นางสาวกรกนก กล่ินขจรวงศ์ และ นางมธุรส โหตรภวา
นนท์ เป็นกรรมการของบริษทั โดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในคร้ังน้ีได้รับการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษทั
เรียบร้อยแลว้ มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยประวติัของ นางสาวกรกนก กล่ินขจรวงศ ์และ 
นางมธุรส โหตรภวานนท์ มีรายละเอียดดงัปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมแลว้ 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามท่ีเก่ียวกบั
วาระน้ี อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ งกรรมการใหม่ของบริษัทจ านวน 2 ท่าน ได้แก่  
นางสาวกรกนก กล่ินขจรวงศ ์และนางมธุรส โหตรภวานนท ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. นางสาวกรกนก กล่ินขจรวงศ ์เป็นกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 525,141,201 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (44 ราย) 525,141,201 - 

2. นางมธุรส โหตรภวานนท ์เป็นกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 525,141,201 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (44 ราย) 525,141,201 - 

หมายเหตุ : มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเปลีย่นแปลงรายช่ือกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษทั 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมจ านวนกรรมการเขา้ใหม่จ านวน 2 
ท่านตามท่ีเสนอในวาระท่ี 9 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565  
พิจารณาอนุมติัแก้ไขเปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการผูอ้  านาจลงนามผูกพนับริษทั หลงัจากท่ีมีการเพ่ิมรายช่ือกรรมการ 
ผูอ้  านาจลงนามผกูพนับริษทั จะมีรายละเอียดดงัน้ี 

อ านาจกรรมการปัจจุบัน 

นายเกียรติ วมิลเฉลา หรือ นางวชัราภรณ์ วมิลเฉลา คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกบั นางวชัรี อตัถากร 
หรือ นางอุดมพร จิระนภากุลวฒัน์ หรือ นายต่อโชค เลา้ลือชยั รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญั
ของบริษทั 

หรือ นางวชัรี อตัถากร หรือ นางอุดมพร จิระนภากุลวฒัน์ หรือ นายต่อโชค เลา้ลือชยั ลงลายมือช่ือ
ร่วมกนั รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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อ านาจกรรมการใหม่  

“นายเกียรติ วิมลเฉลา หรือ นางวชัราภรณ์ วิมลเฉลา คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกบั นางอุดมพร      
จิระนภากุลวฒัน์ หรือ นายต่อโชค เลา้ลือชยั หรือ นางสาวกรกนก กล่ินขจรวงศ ์หรือ นางมธุรส โหตร
ภวานนท ์รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทั” 

หรือ 

“นายเกียรติ วิมลเฉลา หรือ นางวชัราภรณ์ วิมลเฉลา หรือ นางอุดมพร จิระนภากุลวฒัน์ คนใดคนหน่ึง
ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายต่อโชค เล้าลือชัย หรือ นางมธุรส โหตรภวานนท์ รวมเป็นสองคนและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั” 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามท่ีเก่ียวกบั
วาระน้ี อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั 
โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 525,141,201 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (44 ราย) 525,141,201 - 

หมายเหตุ : มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่11  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

ผูด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ วาระการประชุมท่ีเสนอพิจารณาตามท่ีบริษทัไดก้ าหนดไวใ้น
หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ไดพิ้จารณาเสร็จส้ินแลว้ และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น
และซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี  

นางศศิธร เจริญสิทธ์ิ ผูถื้อหุน้จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามดงัน้ี 

ค าถาม :  เน่ืองด้วยวิกฤตยูเครนกับรัสเซียมีผลกระทบให้ราคาพลงังาน และราคาวตัถุดิบอ่ืนมีการ
ปรับตวัสูงข้ึน ประเด็นดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อบริษทัหรือไม่อยา่งไร  และบริษทัมีการบริหารจดัการ
อยา่งไร 
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นายเกียรติ วมิลลา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จึงไดต้อบค าถามดงัน้ี 

ค าตอบ :  วกิฤตยเูครนกบัรัสเซียมีผลกระทบท าใหร้าคาพลงังานและราคาวตัถุดิบอ่ืนมีการปรับตวัสูงข้ึน
ซ่ึงมีผลกระทบต่อบริษทัมาก โดยผลกระทบแรก คือ ผลกระทบต่อลูกคา้ของบริษทั เน่ืองจากราคา
พลงังานท่ีปรับตวัสูงข้ึน ณ ขณะน้ี ท าให้ลูกคา้บางส่วนมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน จึงท าให้การขยายกิจการและ
การด าเนินธุรกิจของลูกคา้ของบริษทันั้นไดรั้บผลกระทบท่ีค่อนขา้งมาก อีกทั้งส่งผลให้การลงทุนหรือ
การใชจ่้ายต่าง ๆ ลดลง สินคา้ของบริษทัท่ีจะน าไปขายหรือใหบ้ริการก็ลดลงดว้ยเช่นกนั  

ในส่วนของบริษทัเองก็ไดรั้บผลกระทบมาก เน่ืองจากราคาพลงังานท่ีปรับตวัสูงข้ึนโดยเฉพาะกลุ่มท่ี
เก่ียวขอ้งกบัก๊าซธรรมชาติ สถานีบริการของบริษทัขณะน้ีมีพร้อมท่ีจะเปิดอีก 2 แห่ง แต่เน่ืองจากราคา
พลงังานตอนน้ีปรับตวัข้ึนสูงมาก ในขณะท่ีรัฐบาลก็ยงัตรึงราคาขายก๊าซธรรมชาติอยู ่  ท าให้บริษทัไม่
สามารถเปิดสถานีบริการได ้ เน่ืองจากว่าถา้บริษทัเปิดสถานีบริการก็จะมีผลการด าเนินงานท่ีขาดทุน 
ดงันั้น วกิฤตยเูครนกบัรัสเซียส่งผลกระทบมากต่อกิจการของบริษทั 

 

นอกจากน้ี วกิฤตยเูครนกบัรัสเซียมีผลกระทบทางออ้มต่อบริษทั กล่าวคือ วกิฤตยเูครนกบัรัสเซียเกิดข้ึน
ในช่วงเวลาเดียวกันกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเช่ือไวรัสโควิด-19 ซ่ึงส่งผลให้นักเดินทางและ
นกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศไดต้ามเป้าหมาย ท าให้ธุรกิจยอ่ยบางส่วน
ของบริษทั เช่น อาคารท่ีจอดรถของสนามบินเชียงใหม่นั้นยงัไม่เติบโต ผูใ้ชบ้ริการสนามบินมีจ านวน
นอ้ย อนัท าใหร้ายไดข้องการบริหารอาคารจอดรถค่อนขา้งต ่า ในขณะท่ีบริษทัก็มีภาระดอกเบ้ียของเงิน
กูย้ืมส าหรับการก่อสร้างอาคารจอดรถดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด
ต่อไป  

เม่ือปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นและซักถามค าถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานในท่ีประชุมจึงได้
กล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 14.42 น. 

 

 
____________________________ 

(นายโรจน์ บุรุษรัตน์พนัธ์ุ) 
ประธานในท่ีประชุม 

 
 

____________________________ 
(นางมธุรส โหตรภวานนท)์ 

เลขานุการบริษทั 

 

 


