เลขที่ CAZ-008-2565
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
เรื่อง
ขอนาส่งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
เรียน
ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอนาส่งสาเนารายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวัน ศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. รายละเอียดตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย
หากท่ า นมีข้อ แก้ไ ขหรือ ข้อ ทัก ท้ว งประการใดเกี่ย วกับ รายงานดัง กล่ า ว กรุ ณ าแจ้ ง ให้บ ริษัท ฯ ทราบที่ E-mail
nattiya.p@caz.co.th หรือ ทางโทรสารหมายเลข 038-606-166 ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้
รวบรวมดาเนินการต่อไป หากไม่มขี อ้ แก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565
บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจิเนียริง่ ของบริษทั ฯ
เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ ง-หนองบอน ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิ ศิษฐพร ประธานกรรมการบริ ษทั ทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม ประธานกล่าวเปิ ด
การประชุมและแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ขณะทีเ่ ริม่ การประชุมมีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเองจานวน 14 ราย รับมอบฉันทะ
จานวน 13 ราย นับรวมจานวนผู้ถอื หุ้น 27 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 185,013,187 หุ้นคิดเป็ นร้อยละ 62.9297 ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ
นางสาวณั ฐ ฐิ ยา จารุ ส มบัติ เลขานุ ก ารบริ ษั ท ท าหน้ า ที่ เ ลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม และนายยุ ท ธนา
กาญจนารมย์ ทาหน้าทีผ่ ดู้ าเนินรายการประชุม โดยนายยุทธนา กาญจนารมย์ ได้แนะนากรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร ที่
ปรึกษาทางกฎหมาย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทีเ่ ข้าร่วมประชุม ดังนี้
กรรมการบริษทั ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1. นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายนที ทับมณี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายยิง่ ยง เตชะรุ่งนิรนั ดร์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4. นายซุง ซิก ฮอง

กรรมการบริษทั / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

5. นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์

กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง

6. นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์

กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร

7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว

กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ

กรรมการบริษทั

9. นายยอง ชอล ชอย

กรรมการบริษทั

กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมจานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้ หมดของบริษทั ฯ
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ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง
นายพัชรพล มีพรหม จากบริษทั ทีป่ รึกษากฎหมายกรุงเทพ จากัด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง
คุณวิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก ผูต้ รวจสอบบัญชี ประจาปี 2565 บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
การนับคะแนน
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ เป็ นผูด้ าเนินการนับคะแนน
ตัวแทนผูถ้ ือหุ้นเพื่อเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
นางสาวกนกวรรณ ทองครุธ ทาหน้าที่ ตัวแทนผูถ้ อื หุน้ เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
นางชุตมิ า พงษ์เสน่ห์
ประธานในที่ ประชุม (ประธานฯ) มอบหมายให้ผู้ดาเนินรายการประชุม ชี้แ จงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ประชุม และวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน ในวาระต่าง ๆ โดยผูด้ าเนินรายการประชุม ได้ชแ้ี จงวิธกี ารสอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนให้ทป่ี ระชุมได้รบั ทราบ
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับ
คะแนน และการประกาศผลคะแนน ดังนี้
การสอบถามหรือแสดงความคิ ดเห็น
ให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ ขี อ้ สงสัย จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนาตัวโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล
และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนัน้ ขอให้เป็ นการ
สอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง
1. การออกเสียงลงคะแนนนัน้ ให้ 1 หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงได้ 1 เสียง
2. ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กรอกใบลงคะแนนเสียงทีบ่ ริษทั ฯ จัดให้ พร้อมทัง้ ลงลายมือชื่อ
ด้วยปากกา และมอบให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ โดยผูถ้ อื หุน้ ต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระทีม่ กี ารเรียกเก็บในแต่
ละวาระ
3. หากผูถ้ อื หุน้ ทาเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บริษทั ฯ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่
ดาเนินการตามทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น บริษทั ฯ จะถือว่าผูถ้ อื หุน้ เห็นชอบกับมติตามวาระทีไ่ ด้นาเสนอ
ทัง้ นี้ เมื่อสิน้ สุดการประชุมฯ บริษทั ฯ ขอความกรุณาท่านผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนน
ทีเ่ หลือทัง้ หมดให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ เพื่อนาคะแนนไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนน
เมื่อผู้ถือหุน้ ไม่มขี อ้ สงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงแจ้งทีป่ ระชุมว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการต่ อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยเน้ นบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมันในหลั
่
กการการกากับดูแล
กิจการ และปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้ องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมถึงการให้หรือรับสินบน
แก่ เ จ้า หน้ า ที่ข องรัฐ หรือ ภาคเอกชน บริษัท ฯ จึง ก าหนดโครงสร้า งองค์ก รให้มีก ารแบ่ ง หน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบ
กระบวนการทางาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่ วยงานให้มคี วามชัดเจน มีการถ่วงดุลอานาจ และมีความ
รัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกัน อย่างเหมาะสม รวมทัง้ กาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ขิ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยอีกด้วย
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การประชุมในวันนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. และ
กระทรวงพาณิชย์ เป็ นการล่วงหน้าซึง่ เป็ นไปตามกฎหมายแล้ว จึงเริม่ การประชุมตามลาดับระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิ จการประจาปี 2564
ผูด้ าเนิ นรายการประชุม ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 35 (1) กาหนดให้ทป่ี ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีแ่ สดงถึงกิจการของบริษทั ฯ ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผูถ้ อื หุน้ เพื่อ
รับทราบผลการดาเนินงาน และรายงานประจาปี 2564 รายละเอียดตามทีป่ รากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2564 จึงขอเชิญ
นางสาวพรธิภสั ร์ ขันธีวทิ ย์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดาเนินงานในปี 2564 ให้ท่ี
ประชุมได้รบั ทราบ
นางสาวพรธิ ภสั ร์ ขันธี วิทย์ ผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จดั การสายงานบัญ ชีและการเงิน ได้ช้ีแ จงต่ อที่ประชุม
เกีย่ วกับการดาเนินกิจการในปี 2564 โดยแบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อหลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างในปี 2564 รวมมูลค่า 2,289.31 ล้านบาท ได้แก่
โครงการพลังงานสะอาด มูลค่ารวม 423.66 ล้านบาท ตัง้ อยู่ทจ่ี งั หวัดชลบุรี โดยมีขอบเขตการให้บริการ
ได้แก่ งานก่อสร้างด้านโยธา, งานโครงสร้างเหล็กและระบบเครื่องกล (SMP) และงาน Fabrication และ
ติดตัง้
โครงการก่อสร้างสถานีรบั – จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ มูลค่ารวม 864.21 ล้านบาท ตัง้ อยู่ท่ี
จังหวัดระยอง โดยมีขอบเขตการให้บริการได้แก่ Early Gas Send Out สาหรับงานโยธา, งานโครงสร้าง
เหล็กและติดตัง้ , งานระบบท่อ และงานโยธา
โครงการปรับปรุงโรงโอเลฟิ นส์ หน่ วยที่ 2 มูลค่ารวม 959.94 ล้านบาท ตัง้ อยู่ท่จี งั หวัดระยอง โดยมี
ขอบเขตการให้บริการงานโครงการก่อสร้างทัวไป
่ และงาน Fabrication
โครงการติดตัง้ หอเตาเผาระดับพื้นดิน มูลค่ารวม 41.50 ล้านบาท ตัง้ อยู่ท่กี รุงเทพ โดยมีขอบเขตการ
ให้บริการติดตัง้ ระบบ Rupture disc และ Bucking Valve
2. โครงการก่อสร้างทีอ่ ยู่ในระหว่างดาเนินการปี 2564 ได้แก่
2.1 โครงการก่อสร้า งที่เ สร็จ และส่งมอบให้กบั ลูกค้าเรียบร้อยในระหว่า งปี ที่สาคัญ ได้แก่ โครงการ PTTGC
Olefins Reconfiguration ขอบเขตงาน SMP สาหรับรายการเหมาที่ 2,3,4,5 มูลค่ารวม 1,528 ล้านบาท
2.2 โครงการระหว่างก่อสร้างทีส่ าคัญ ได้แก่
2.2.1 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรบั – จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ
ขอบเขตงานก่อสร้าง Jetty Top Side Piping work (140,000 DB), Painting & Insulation work มูลค่า
รวม 1,008 ล้านบาท
ขอบเขตงาน Structure Fabrication & Erection (2,800 tons) and Mechanical erection work มูลค่า
รวม 545 ล้านบาท
ขอบเขตงานโยธา (Civil) มูลค่ารวม 875 ล้านบาท
2.2.2 โครงการพลังงานสะอาด
ขอบเขตงานโยธา (Civil: WBS-E02) มูลค่ารวม 861 ล้านบาท
4

ขอบเขตงานโครงสร้างเหล็ก (SMP) มูลค่ารวม 1,608 ล้านบาท
ขอบเขตงานโยธา (Civil: Civil WBS-E07) มูลค่ารวม 333 ล้านบาท
3. การเพิม่ ทุนจดทะเบียน
เนื่องจากในระหว่างปี 2564 บริษทั ฯ ได้จ่ายปั นผลในรูปแบบหุน้ ปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนัน้ จึงได้
เพิม่ ทุนจดทะเบียน จานวน 7,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 140,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
จานวน 147,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 14,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วจานวน 146,999,876 บาท จานวนหุน้ สามัญ
ทีอ่ อกและชาระแล้ว จานวน 293,999,752 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม
ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2564 ตามรายละเอียดทีไ่ ด้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมดังกล่าว
ข้างต้น
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็ นการรับทราบรายงานกิจการ จึงไม่มกี าร
ลงคะแนนเสียง
มติ

ทีป่ ระชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2564

วาระที่ 2 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี สาหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 กาหนดให้ ”คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ รอบปี บัญชีของบริษทั
เสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2)
กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี “พิจารณาอนุ มตั งิ บดุล และบัญชีกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่าน
มา”
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ อนุมตั งิ บการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ/งบแสดง
การเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สาหรับรอบบัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ งบดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ได้ผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เรียบร้อยแล้ว
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม ได้เชิญ นางสาวพรธิภสั ร์ ขันธีวทิ ย์ ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและ
การเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจาปี 2564
นางสาวพรธิ ภสั ร์ ขันธี วิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชี การเงิ น นาเสนอรายงานงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ โดยย่อ ของบริษัท และบริษัทย่ อ ย สาหรับ ปี ส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564
รายละเอียดดังนี้
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1. งบแสดงฐานะการเงิ น (งบการเงิ นรวม)
หน่วย : ล้านบาท
2563
2564

งบแสดงฐานะการเงิ น
สิ นทรัพย์
เงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา
สินค้าคงเหลือ
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญา
เงินกูย้ มื
หนี้สนิ อื่น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

142
205
512
35
570
211
1,675

263
324
617
41
570
158
1,973

265
141
652
89
528
1,675

378
290
520
124
661
1,973

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ฯ มีสนิ ทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น รวมมูลค่า 1,973 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิม่ ขึน้ รวมจานวน 298 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 17.76
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของสิ นทรัพย์
เปลี่ยนแปลงเพิ่ มขึน้
•
•

•

•

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด : เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 262 ล้านบาท เพิม่ จากปี
2563 จานวน 120 ล้านบาท เกิดจากการทีบ่ ริษทั ได้รบั ชาระหนี้ค่าโครงการจากลูกหนี้ระหว่างปี 2564
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีลูกหนี้การค้า จานวน 324 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี
2563 จานวน 119 ล้านบาท โดยลูกหนี้ในปี 2564 เป็ นหนี้ทย่ี งั ไม่ถงึ กาหนด จานวน 285 ล้านบาท และหนี้ท่ี
เกินกาหนดน้อยกว่า 3 เดือน จานวน 13 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้การค้าทัง้ หมดได้มกี ารชาระในงวด
ถัดไปเรียบร้อยแล้ว
สินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญา : สินทรัพย์ท่เี กิดตามสัญญาในปี 2564 จานวน 617 ล้านบาท เทียบกับปี 2563
เพิม่ ขึน้ ประมาณ 105 ล้านบาท เป็ นผลจากการบันทึกรายได้ในส่วนของเปอร์เซ็นต์งานทีเ่ สร็จในระหว่างงวด
โดยบริษทั สามารถโอนอานาจควบคุมและออกใบแจ้งหนี้ให้กบั ลูกค้าได้ในงวดถัดไป
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า : ได้ทาสัญญาเช่าซือ้ สาหรับอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อรองรับงานโครงการใหม่ในระหว่างปี

เปลี่ยนแปลงลดลง
• ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย : ได้รบั ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลปี 2560 – 2563 คืนในระหว่างปี รวมประมาณ 131
ล้านบาท ทาให้ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ่ายลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563
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การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
เปลี่ยนแปลงเพิ่ มขึน้
• เจ้า หนี้ การค้า ฯ : เพิ่ม ขึ้น จากปี 2563 จ านวน 113 ล้า นบาท ส่ว นที่เ พิ่มขึ้น เกิด จากการสังซื
่ ้อสิน ค้า วัสดุ
ก่อสร้าง รวมถึงการจ้างผูร้ บั เหมาสาหรับการทางานโครงการในมือปั จจุบนั
• หนี้สนิ ตามสัญญา : เพิม่ ขึน้ จากปี 2563 จานวน 149 ล้านบาท ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ เกิดจากการเงินรับล่วงหน้าตาม
เงื่อนไขสัญญาเพิม่ ขึน้ สาหรับโครงการทีม่ กี ารลงนามสัญญาระหว่างปี
• หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า : ได้ทาสัญญาเช่าซือ้ สาหรับอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อรองรับงานโครงการใหม่ในระหว่างปี
• ส่วนของผูถ้ อื หุน้ : เพิม่ ขึน้ จากปี 2563 จานวน 133 ล้านบาท ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ เกิดจากกาไรสุทธิในระหว่างงวด
จานวน 136 ล้านบาท หักด้วยเงินปั นผลระหว่างกาลทีจ่ ่ายออกไปในระหว่างปี จานวน 6 ล้านบาท
เปลี่ยนแปลงลดลง
• เงินกูย้ มื (ระยะสัน้ และระยาว) : ลดลงจากปี 2563 จานวน 132 ล้านบาท โดยชาระเงินกูใ้ ห้แก่สถาบันการเงิน
และบุคคลอื่นตามระยะเวลาทีค่ รบกาหนด
2. งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงิ นรวม)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
กาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรขัน้ ต้น
กาไรสุทธิ
อัตรากาไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2563
2564
2,233.1
2,194.7
177.3
296.1
8.0%
13.5%
61.5
136.5
2.8%
6.2%

รายได้จากการก่อสร้าง ปี 2564 จานวน 2,194.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ลดลงจานวน 38.4 ล้านบาท
สาเหตุเกิดจากการส่งมอบโครงการทีก่ ่อสร้างแล้วเสร็จในระหว่างปี ได้แก่ โครงการ BCP CCR, โครงการ PTTGC PO,
และโครงการ PTTGC ORP SMP & Fabrication และรวมถึงมีงานบางโครงการอยู่ในช่วงเริม่ ต้นจึงมีปริมาณการรับรู้
รายได้ทไ่ี ม่มาก
บริษทั ฯ มี กาไรขัน้ ต้น ปี 2564 จานวน 296.1 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 13.5 โดยเมื่อ
เทียบกับปี 2563 ทีม่ กี าไรขัน้ ต้นจานวน 177.30 ล้านบาท บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ จานวน 118.2 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 66 สาเหตุเกิดจากอัตรากาไรขัน้ ต้นของโครงการทีไ่ ด้รบั การลงนามสัญญาเมื่อไตรมาส 3/2564 มีอตั รากาไร
ทีส่ งู มากกว่าโครงการอื่น ๆ ทีผ่ ่านมา และในขณะทีป่ ี 2563 มีการปรับต้นทุนงบประมาณเพิม่ ขึน้ ได้แก่ โครงการ WP
และโครงการ PTTGC ORP
การเปรียบเทียบรายได้การก่อสร้าง และความสามารถในการทากาไรของบริษัทฯ ปี 2564 เทียบกับปี ท่ี
ผ่าน ๆ มา จะเห็นได้ว่า บริษทั ฯ มีรายได้และกาไรทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั ราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปี
โดยประมาณร้อยละ 40 ตัง้ แต่เริม่ กิจการในปี 2557 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั มีมลู ค่างานโครงการทีย่ งั ไม่
รับรูร้ ายได้ (Backlog) รวมจานวน 3,989 ล้านบาท
ประธานฯ เปิ ด โอกาสให้ผู้ถือหุ้น ซัก ถามรายละเอียดและข้อ สงสัยต่ า ง ๆ เมื่อ ไม่ มีผู้ถือ หุ้น สอบถาม
เพิม่ เติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ตามรายละเอียดทีไ่ ด้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมดังกล่าว
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ผู้ดาเนิ นรายการประชุม แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จ
เรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีไ่ ปรับบัตรลงคะแนน
มติ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
185,013,187
เสียง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
0
เสียง
(คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
บัตรเสีย
0
เสียง
(คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไร และการจ่ายเงิ นปันผล ประจาปี 2564
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม ได้ช้ีแจงต่ อที่ป ระชุมว่า ตามนโยบายจ่ายเงิน ปั น ผลของบริษัทฯ ก าหนดให้
จ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่า ร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีนิตบิ ุคคลและหลังหักเงินสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่
กฎหมาย และบริษทั ฯ กาหนด การจ่ายปั นผลจากกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการและการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มี
ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานตามปกติข องบริษัท ฯ อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทัง้ นี้ ก ารจ่ า ยเงิน ปั น ผลดัง กล่ า วอาจมีก าร
เปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ฯ สภาพคล่องของบริษทั ฯ แผนการขยายธุรกิจ
ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เห็นสมควร
ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 44
ซึง่ กาหนดว่า “การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ อื หุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์
เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 45
ซึง่ กาหนดว่า “บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”
ปี 2564 บริษทั ฯ มีกาไรเบ็ดเสร็จจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 133 ล้านบาท โดยไม่มยี อดขาดทุน
สะสม จึงเห็นสมควรพิจารณาจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี 2564 เป็ นทุนสารองตาม
กฎหมาย เป็ นจานวนเงิน 2.75 ล้านบาท
3.2 จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริษทั จากกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.16 บาท รวมเป็ นมูลค่าประมาณ
47.04 ล้านบาท โดยจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดตามรายละเอียดข้างต้น
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ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมตั จิ ดั สรรกาไรสุทธิประจาปี 2564 ดังมีรายละเอียดดังนี้
3.1 จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี จานวน 2.75 ล้านบาท เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย (ณ 31 ธันวาคม 2564
บริษทั ฯ มีทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)
3.2 พิจารณาการจ่ายเงินปั นผล สาหรับรอบระยะเวลา วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.16 บาท รวมเป็ นมูลค่า 47.04 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 36.11
โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิรบั เงินปั นผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 18 มีนาคม 2565
และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม
ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไร และการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2564 ตามรายละเอียดที่
ได้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมดังกล่าวข้างต้น
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รบั การอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จ
เรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีไ่ ปรับบัตรลงคะแนน
มติ ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั จิ ดั สรรกาไรสุทธิประจาปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี
2564 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เป็ นจานวนเงิน 2.75 ล้านบาท และจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของ
บริษทั จากกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.16 บาท รวมเป็ นมูลค่าประมาณ 47.04 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ
36.11 โดยจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดตามรายละเอียดตามทีเ่ สนอ
โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
185,013,187
เสียง (คิดเป็ นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง (คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
งดออกเสียง
0
เสียง
(คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
บัตรเสีย
0
เสียง
(คิดเป็ นร้อยละ
0.0000)
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ


ประธานฯ ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุม เพื่อเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส กรรมการทีถ่ ูกเสนอชื่อ
ให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่ ง ได้แก่ นายประเสริฐ ตรีวรี านุ วฒ
ั น์ นายสมชัย ก้านบัวแก้ว และ นายยอง ชอล ชอย จะขอ
ออกจากห้องประชุมเป็ นการชัวคราว
่
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
ผูด้ าเนิ นรายการประชุม ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กาหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง
จานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา กรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่ งอีกได้ และ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 14 กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี “พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่ น้ จาก
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ตาแหน่งตามวาระ” ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ในครัง้ นี้ มีกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน
ได้แก่
1. นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์

ดารงตาแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

2. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว

ดารงตาแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง / ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายยอง ชอล ชอย

ดารงตาแหน่ง กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริษทั (ซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสีย) พิจารณา
แล้ว เห็น สมควรเสนอให้ท่ีป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น แต่ ง ตัง้ กรรมการที่พ้น จากต าแหน่ ง ตามวาระทัง้ 3 ท่ า น ได้แ ก่
นายประเสริฐ ตรีวรี านุ วฒ
ั น์ นายสมชัย ก้านบัวแก้ว และ นายยอง ชอล ชอย กลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการใน
คณะกรรมการชุดเดิมและตาแหน่ งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นบุคคลที่มคี ุณวุฒิ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท เป็ นผู้ท่ปี ฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย
ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
โดยกรรมการทัง้ 3 ท่านได้รบั การตัง้ แต่งให้ดารงตาแหน่งและมีระยะเวลาการดารงตาแหน่งดังนี้

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม
จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีพ่ ้นจากตาแหน่ งตามวาระ ตามทีไ่ ด้นาเสนอต่ อที่
ประชุมดังกล่าวข้างต้น
ผูด้ าเนิ นรายการประชุม แจ้งต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
4.1 การแต่งตัง้ นายประเสริ ฐ ตรีวีรานุวฒ
ั น์ กลับเข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการ / กรรมการบริ หาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

182,894,046
0

เสียง
เสียง
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(คิดเป็ นร้อยละ
(คิดเป็ นร้อยละ

98.8546)
0.0000)

งดออกเสียง
บัตรเสีย

2,119,141
0

เสียง
เสียง

(คิดเป็ นร้อยละ
(คิดเป็ นร้อยละ

1.1454)
0.0000)

ดังนัน้ วาระนี้ถือว่า นายประเสริฐ ตรีวรี านุ วฒ
ั น์ ได้รบั อนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ: นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์ ถือหุน้ จานวน 2,119,141 หุน้ และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อ
ความโปร่งใส นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์ จึงได้งดออกเสียงในวาระนี้
4.2 การแต่ ง ตัง้ นายสมชัย ก้ า นบัว แก้ ว กลับ เข้ า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการ / กรรมการบริ ห าร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

185,012,977
0
210
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(คิดเป็ นร้อยละ
(คิดเป็ นร้อยละ
(คิดเป็ นร้อยละ
(คิดเป็ นร้อยละ

99.9999)
0.0000)
0.0001)
0.0000)

ดังนัน้ วาระนี้ถอื ว่า นายสมชัย ก้านบัวแก้ว ได้รบั อนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ: นายสมชัย ก้านบัวแก้ว ถือหุน้ จานวน 210 หุน้ และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อความ
โปร่งใส นายสมชัย ก้านบัวแก้ว จึงได้งดออกเสียงในวาระนี้
4.3 แต่งตัง้ นายยอง ชอล ชอย กลับเข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

177,522,327
0
7,497,560
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(คิดเป็ นร้อยละ
(คิดเป็ นร้อยละ
(คิดเป็ นร้อยละ
(คิดเป็ นร้อยละ

95.9477)
0.0000)
4.0523)
0.0000)

ดังนัน้ วาระนี้ถอื ว่า นายยอง ชอล ชอย ได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ: นายยอง ชอล ชอย ถือหุ้นจานวน 7,497,560 หุ้น และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อความ
โปร่งใส นายยอง ชอล ชอย จึงได้งดออกเสียงในวาระนี้
ประธานฯ แจ้งต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า เมื่อผูถ้ อื หุน้ ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเรียน
เชิญ นายประเสริฐ ตรีวรี านุ วฒ
ั น์ นายสมชัย ก้านบัวแก้ว และนายยอง ชอล ชอย กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ามายัง
ห้องประชุมเพื่อดาเนินการประชุมตามวาระต่อไป
มติ ประชุมมีมติแต่งตัง้ กรรมการทัง้ สาม (3) ท่าน ทีพ่ น้ จากตาแหน่ งตามวาระข้างต้นและได้รบั การเสนอ
ชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
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วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2565

ผู้ดาเนิ นรายการประชุม ได้ช้แี จงให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 90 กาหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่ เป็ นค่าตอบแทนตาม
ข้อบังคับของบริษทั ” และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 16 กาหนดให้ “กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูป
ของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”
ในปี 2564 ปี ท่ีผ่ า นมา มีก ารจ่ า ยเบี้ย ประชุ ม กรรมการทัง้ หมดจ านวน 9 ท่ า น รวมเป็ น จ านวนเงิน
2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565 เป็ น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุมและผลตอบแทนอื่น เป็ นจานวน
เงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยคานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความ
เกีย่ วโยงกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ซึง่ สอดคล้องกับสภาวะโดยทัวไปของตลาด
่
และอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึง
ความเหมาะสมกับการทาหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ในปี 2564 ปี ทผ่ี ่านมา มีการจ่ายเบีย้
ประชุมกรรมการทัง้ หมดจานวน 9 ท่าน รวมเป็ นจานวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตาม
หนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 6 - 7 ทีไ่ ด้สง่ ไปเป็ นการล่วงหน้าแล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม
ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2565 ตามรายละเอียดทีไ่ ด้นาเสนอต่อที่
ประชุมดังกล่าวข้างต้น
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า มติในวาระนี้ตอ้ งได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมด ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จ
เรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีไ่ ปรับบัตรลงคะแนน
มติ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2565 เป็ น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุม
และผลตอบแทนอื่น เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุม ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

185,019,782
0
105
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(คิดเป็ นร้อยละ
(คิดเป็ นร้อยละ
(คิดเป็ นร้อยละ
(คิดเป็ นร้อยละ

99.9999)
0.0000)
0.0001)
0.0000)

วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนขอผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565
ผูด้ าเนิ นรายการประชุม ได้ชแ้ี จงให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 120 กาหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษทั ฯ ทุกปี ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี จะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ” และมาตรา 121 กาหนดให้ “ผูส้ อบบัญชี
ต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่ งหน้ าที่ ใด ๆ ของบริษทั ” และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 42
กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี “พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี”
ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิ จ ารณาและเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบ
บัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในปี 2565 เนื่องจากบริษทั ดังกล่าว มีมาตรฐานและมีความเชีย่ วชาญในการสอบ
บัญชี รวมทัง้ ยังสามารถให้คาแนะนาให้คาปรึกษาในเรื่องเกีย่ วกับการบัญชี ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายใน จึง
เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินดังนี้ บริษทั ซี
เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จานวนเงิน 2,700,000 บาท และ บริษทั ย่อย บริษทั เจเคอีซี จากัด ซึง่ บริษทั ฯ
ถือหุ้นอยู่จานวน 73.17% จานวนเงิน 400,000 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 3,100,000 บาท ซึ่งอัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ดทีเ่ กิดขึน้ จริงระหว่างการปฏิบตั งิ าน
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั แิ ต่งตัง้ ให้ น.ส.วิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก, น.ส.เนาวรัตน์ นิธเิ กียรติพงศ์, น.ส.ชนารัตน์ จันทร์หวา หรือ
ผูส้ อบบัญชีท่านอื่น ทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจาปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 3,100,000 บาท
(สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม
ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565
นางชุติมา พงษ์เสน่ ห์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในส่วนของค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้ จริง ไม่ทราบว่าเป็ นค่าใช้จ่าย
ประเภทใด
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นางสาวพรธิ ภสั ร์ ขันธี วิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีการเงิ น ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า ส่วนใหญ่เป็ น
ค่าเล่มของงบการเงิน และค่าเดินทางของผูส้ อบบัญชีทเ่ี ดินทางไปบริษทั
นางชุติมา พงษ์เสน่ ห์ – ผูถ้ ือหุ้น สอบถามเพิม่ ว่า ขอทราบว่าเป็ นจานวนเงินประมาณเท่าไร
นางสาวพรธิ ภสั ร์ ขันธี วิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชี การเงิ น ได้ช้แี จงต่อผู้ถือหุน้ ว่า จานวนเงิน
ประมาณ 30,000 – 50,000 บาท/ปี
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม ได้ช้แี จงต่อทีป่ ระชุมว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รบั การอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีไ่ ปรับบัตรลงคะแนน
มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 โดยแต่งตัง้
น.ส.วิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4795 และ น.ส.เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรบั
อนุ ญาต เลขที่ 7789 และ น.ส.ชนารัตน์ จันทร์หวา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 9052 และ/หรือผูส้ อบบัญชีท่านอื่น ที่
สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจาปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาท
ถ้วน) ซึง่ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทีเ่ กิดขึน้ จริงระหว่างการปฏิบตั งิ าน
โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

185,019,887
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(คิดเป็ นร้อยละ
(คิดเป็ นร้อยละ
(คิดเป็ นร้อยละ
(คิดเป็ นร้อยละ

100.0000)
0.0000)
0.0000)
0.0000)

วาระที่ 7 เรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สอบถามข้อมูลของบริษัทฯ และเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิม่ เติม
ผูด้ าเนิ นรายการประชุม ได้ชแ้ี จงทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
105 วรรค 2 กาหนดให้ “ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จะขอให้
ทีป่ ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”
คณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิ ดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ ท่ปี ระชุม
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดไว้ในการประชุมครัง้ นี้
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ
นางชุติมา พงษ์เสน่ ห์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในสารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เขียนไว้ว่า “บริษัทฯ บริหาร
กิจการบนพื้นฐาน ความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมันใน
่ หลักการการกากับดูแ ลกิจการ และปฏิบตั ิตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับการป้ องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างเคร่งครัด” เมื่อได้เข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย CAC ปรากฏว่ายังไม่พบชื่อของบริษทั จึงขอทราบว่า บริษทั มีเป้ าหมายในการ
เข้าเป็ นสมาชิกและได้รบั การรับรองของ CAC หรือไม่ ถ้ามี ขณะนี้อยู่ในขัน้ ตอนใดแล้ว ระยะเวลาของเป้ าหมายคือ
เมื่อใด
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นางสาวพรธิ ภสั ร์ ขันธี วิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชี การเงิ น ได้ช้แี จงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มี
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันมาโดยตลอด โดยแนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยู่ในปั จจุบนั คือการให้คาปฏิญาณ
ในส่ว นของพนักงาน และคู่ค้า ดัง นัน้ ก่ อ นเริ่ม งานจะมีการลงนามคาปฏิญาณว่า จะปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความสุจริต
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้มกี ารประกาศเจตนารมณ์ เรื่องของการต่อต้านทุจริต คอร์รปั ชันมาก่อนหน้านี้แล้ว จะเห็นได้
จากการนาเสนอในที่ประชุมผู้ถอื หุน้ ครัง้ นี้ ประธานฯ ได้นาเสนอเจตนารมณ์ด้วยเช่นกัน ในส่วนของการเข้าร่วมเป็ น
สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย CAC บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะเข้าร่วม โดยอยู่ในช่วงของการศึกษา
ข้อมูลและรวบรวมเอกสาร ซึง่ คาดว่าในช่วง 1 – 2 ปี นี้ จะดาเนินการเข้าร่วมเป็ นสมาชิกของ CAC
นางชุติมา พงษ์เสน่ ห์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ว่า จากหมายเหตุ ประกอบงบการเงินสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 หน้า 138 ข้อ 23 หนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีบ่ ริษทั ได้ถูกฟ้ องร้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาผิดสัญญา
จ้างทาจากบริษทั แห่งหนึ่ง ซึง่ ระบุว่าโจทก์ได้ย่นื ขอขยายระยะเวลาการยื่นฎีกาและศาลฎีกาได้อนุมตั ใิ ห้โจทก์ย่นื ฎีกาได้
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ขอทราบว่าขณะนี้ความคืบหน้าของเรื่องนี้เป็ นอย่างไร
นางสาวพรธิ ภสั ร์ ขันธีวิทย์ – ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีการเงิ น ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า ตอนทีบ่ ริษทั ฯ
ออกงบการเงินปลายปี ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ช่วงนัน้ จะเป็ นช่วงทีโ่ จทย์ย่นื เอกสารกับ ศาลฎีกาเพื่อขอขยายระยะเวลา
การยื่นเอกสาร ช่วงนัน้ จะเป็ นช่วงทีย่ ่นื ขอขยายระยะเวลาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และต่อมา ช่วงทีม่ กี ารทา
Annual Report ได้รบั ข้อมูลจากทีป่ รึกษากฎหมายมาว่ า โจทก์ขอยื่นขยายระยะเวลาไปอีก 1 ครัง้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2565 ถัดมาล่าสุด ได้รบั แจ้งจากที่ปรึกษากฎหมายอีกว่า โจทก์ ย่นื ขอขยายระยะเวลาในการยื่นฎีกาไปถึงวันที่ 30
เมษายน 2565
นางชุติมา พงษ์เสน่ ห์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ว่า กรณี แ บบนี้ โจทก์สามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกกี่ครัง้
เนื่องจากครัง้ นี้ คือการขอขยายระยะเวลาเป็ นครัง้ ที่ 3 แล้ว
นายพัชรพล มีพรหม – บริษทั ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จากัด ชีแ้ จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า การอนุญาตขอขยายระยะเวลา
ในการยื่นฎีกา เป็ นเรื่องของดุลยพินิจของผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกาในการอนุญาต ซึง่ ในการอนุญาตครัง้ ต่อไป ต้องคอยดูทาง
โจทก์อกี ทีว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไร จะยื่นขยายต่อหรือไม่ ต้องติดตามต่อไปอีก
นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ สอบถามเพิม่ เติมว่า มีขอบเขตระยะเวลาในการยื่นฎีกาหรือไม่ ว่าภายในกี่
เดือน หรือกีป่ ี
นายพัชรพล มีพรหม – บริ ษทั ที่ ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จากัด ชีแ้ จงว่า โดยปกติแล้ว กฎหมายกาหนดไว้ว่าทาง
ลูกความทีไ่ ม่พอใจในการพิพากษา สามารถยื่นขออุ ทธรณ์คาพิพากษาได้ภายใน 30 วัน หลังจากทีม่ กี ารพิพากษา แต่
หลังจากทีส่ น้ิ สุด 30 วัน แล้ว จะสามารถยื่นขอต่อเวลาไปได้อกี ซึง่ อานาจในการขอขยายระยะเวลาไปเรื่อย ๆ นี้ ขึน้ อยู่
กับดุลยพินิจของผูพ้ พิ ากษาเท่านัน้ ว่าจะอนุญาตให้ต่อได้อกี หรือไม่
นางสาวพรธิ ภสั ร์ ขันธี วิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชี การเงิ น ได้ช้แี จงต่อผู้ถือหุ้น เพิม่ เติมว่า ใน
ส่วนของบริษทั ฯ ได้มกี ารตัง้ สารองความเสียหายในคดีน้ไี ว้แล้วเต็มจานวน ซึง่ บันทึกไปแล้วตัง้ แต่ปี 2563
นางชุติมา พงษ์เสน่ ห์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษทั ตัง้ สารองครบตามเกณฑ์แล้ว สาหรับผลประกอบการในปี 2565
และปี ต่อ ๆ ไป ผูถ้ อื หุน้ ย่อมคาดหวังว่าจะได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ หมาะสม ไม่ทราบว่าบริษทั มีเป้ าหมายทีจ่ ะ
จ่ายปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างไร
นางสาวพรธิ ภสั ร์ ขันธีวิทย์ – ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีการเงิ น ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า ในส่วนของการ
จ่ายเงินปั นผล บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และหลังหัก
สารองต่ าง ๆ โดยการจ่ายปั นผลนัน้ จะไม่กระทบต่ อการดาเนิ นงานตามปกติของบริษัท ฯ อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งผล
ประกอบการปี 2564 ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ มีการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ โดย ณ ตอนนัน้ บริษทั ฯ
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พิจารณา Dividend yield ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รบั ซึ่งราคาตลาด ณ ขณะนัน้ อยู่ท่ปี ระมาณ 3.80 บาทต่ อหุ้น ถ้าคิดเป็ น
Dividend yield จะอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 4.21 หรือถ้าคิดเป็ น Dividend payout ratio จะเท่ากับร้อยละ 36.11 ซึง่ บริษทั ฯ
เห็นว่าเป็ นการตอบแทนผูถ้ อื หุน้ อย่างสมควร โดยอัตราปั นผลนี้ต่ ากว่าร้อยละ 40 ทัง้ นี้เพื่อกันเงินสดไว้เป็ นเงินสารอง
บางส่วนสาหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ และโครงการทีม่ อี ยู่ในมือปั จจุบนั ต่อไป
นางชุติมา พงษ์เสน่ ห์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากข้อมูลในรายงานประจาปี 2564 มีการประเมินความเสีย่ งในด้าน
ต่าง ๆ รอบด้าน กรรมการบริษัทก็มคี วามเสีย่ งที่จะต้องรับผิดต่อบุคคลอื่น ๆ ที่เข้าทามาธุรกิจกับบริษัท และทัง้ ต่อ
บริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ด้วย สาหรับความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงิน อันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการ
กระทาผิด (Wrongful acts) ทีก่ รรมการหรือเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และบริษทั ผูกพันทีจ่ ะต้อง
ชดใช้ให้กบั กรรมการ และ/หรือเจ้าหน้าทีส่ าหรับการกระทาผิดทีก่ รรมการ หรือเจ้าหน้าทีน่ นั ้ ต้องรับผิดตามกฎหมาย ขอ
ทราบว่า บริษทั ได้มกี ารวิเคราะห์ว่ากรรมการและเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั มีความเสีย่ งต่อความรับผิดตามกฎหมายในเรื่อง
ใดบ้า ง หรือ มีก ฎหมายเฉพาะอะไรที่บ ริษัท ต้อ งใช้เ ป็ น หลัก ในการดาเนิ น ธุ ร กิจ เป็ น พิเ ศษ และบริษัท ได้มีก ารท า
ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้กบั กรรมการฯ ด้วย
หรือไม่ ถ้ายังไม่มี บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะทาประกันความรับผิดสาหรับกรรมการและผูบ้ ริหารเพิม่ เติมหรือไม่
นางสาวพรธิ ภสั ร์ ขันธี วิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชี การเงิ น ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า สาหรับเรื่อง
การทาประกัน ความรับผิดของกรรมการ บริษัทฯ ไม่มีการทาประกันให้กบั กรรมการ แต่ สงิ่ ที่บริษัทฯ ปฏิบตั ิอย่าง
เคร่งครัดมาโดยตลอด คือเรื่องของการทานิตกิ รรมใด ๆ ก็ตาม กรรมการผูท้ ม่ี อี านาจจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยส่วนหนึ่ง บริษทั ฯ มีทป่ี รึกษากฎหมายในการช่วยกลัน่ กรองในการทานิตกิ รรม ดังนัน้ ทีผ่ ่านมาบริษทั ฯ จึงไม่ได้ทา
ประกันความรับผิดสาหรับกรรมการและผูบ้ ริหาร
นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิ ศิษฐพร – ประธานฯ ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ เพิม่ เติมว่า ปั จจุบนั ในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ทีม่ ี
ความเสีย่ ง ผูบ้ ริหารจะนาเข้ามาหารือในทีป่ ระชุมของคณะกรรมการบริษทั ดังนัน้ กรรมการทัง้ คณะก็ร่วมกันพิจารณา
ด้ว ยความรอบคอบและระมัด ระวัง รวมทัง้ บริษัทฯ มีท่ีป รึกษากฎหมายและผู้เ ชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้ค าแนะนา
ประกอบการตัดสินใจในการทานิตกิ รรม กรรมการอิสระจึงมีความมันใจว่
่ า การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ทีม่ คี วามเสีย่ งนัน้
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้ร่วมกันพิจารณาด้วยความละเอียด รอบคอบ ดีแล้ว ซึง่ จากการทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้ให้ขอ้ สังเกต
และคาแนะนา บริษทั ฯ จะนาไปพิจารณาต่อไป
นางชุติมา พงษ์เสน่ ห์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
ข้อมูลทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งในส่วนของกรรมการอิสระยังไม่มที ่านใดดารงตาแหน่งครบ 9 ปี อยากทราบว่าบริษทั ฯ มีนโยบาย
ในการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระในอนาคตอย่างไร
นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิ ศิษฐพร – ประธานฯ ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า ปั จจุบนั กรรมการอิสระดารงตาแหน่ง ประมาณ 4
ปี กว่า ซึ่งตามกาหนดยังมีเวลาประมาณ 5 ปี คณะกรรมการบริษัทจึงได้มกี ารหารือ กันแล้วว่า ในปี ถัด ๆ ไป เมื่อมี
กรรมการอิสระถึงวาระต้องออกจากตาแหน่ ง คณะกรรมการสรรหาจะดาเนิน กระบวนการสรรหากรรมการอิสระท่าน
อื่น ๆ ที่อาจมีคุณสมบัตทิ ่เี หมาะสมกว่า หรือมีป ระสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็ นประโยชน์
มากกว่านามาพิจารณาเปรียบเทียบด้วย
นายนวนันต์สิงห์ ดูวา – ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษทั ฯ สามารถรักษา Margin และยอดขาย ได้หรือไม่ หรือจะมีการ
เติบโตได้อกี หรือไม่ และไม่ทราบว่าบริษทั ฯ มีวสิ ยั ทัศน์อย่างไรต่อบริษทั ฯ
นางสาวพรธิ ภสั ร์ ขันธีวิทย์ – ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีการเงิ น ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า ในส่วนของการ
สร้างรายได้ของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้พยายามรักษาอัตราการเติบโตให้ต่อเนื่อง โดยทีผ่ ่านมา โครงการที่บริษทั ฯ เข้าร่วม
ประมูลจะมีอตั รา Winning rate ประมาณร้อยละ 40 – 60 โดยพิจารณาว่า จากผลงานที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รบั การ
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ยอมรับจากผูว้ ่าจ้างเป็ นอย่างดี และสามารถส่งมอบงานตามระยะเวลาทีก่ าหนดมาโดยตลอด บริษทั ฯ จึง คาดการณ์ว่า
ในอนาคต บริษทั ฯ จะยังคงรักษาอัตราการเติบโตในส่วนของรายได้และกาไรได้อย่างต่อเนื่อง
ผูด้ าเนิ นรายการประชุม ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หลังจากการประชุมในครัง้ นี้ หากผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ สงสัยซักถาม
หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อเข้ามายังเลขานุ การบริษทั โทร 038-606-242 หรือ
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ท่ี e-mail address info@caz.co.th หรือ www.caz.co.th หน้าสาหรับนักลงทุน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิม่ เติม เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถาม
อีกแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีไ่ ด้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 14.45 น.

ลงชื่อ.............................................................. ประธานทีป่ ระชุม
(นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิ ศิษฐพร) ประธานกรรมการบริษทั

ลงชื่อ................................................................. เลขานุการทีป่ ระชุม
(นางสาวณัฐฐิ ยา จารุสมบัติ) เลขานุการบริษทั
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