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เลขที ่CAZ-008-2565 

 

      วนัที ่5 พฤษภาคม 2565  

      

เรื่อง   ขอน าสง่รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 

เรยีน   ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 
   

 บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอน าสง่ส าเนารายงานการประชุมสามญั

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวนัศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. รายละเอยีดตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 

หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบที่ E-mail          

nattiya.p@caz.co.th หรือ ทางโทรสารหมายเลข 038-606-166 ภายในวนัที่ 6 มิถุนายน 2565 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้

รวบรวมด าเนินการต่อไป หากไม่มขีอ้แกไ้ขหรอืขอ้ทกัทว้งใด ๆ บรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัรองรายงานการประชุมนี้แลว้ 
 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

                                  

         บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
 

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ในวนัศกุรท่ี์ 22 เมษายน 2565  

 

 ณ  หอ้งประชมุ A อาคารเอน็จเินียริง่ ของบรษิทัฯ 
 เลขที ่239 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150  

 
 

                     เปิดประชุมเวลา  13.30 น. 
 

นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการบริษทั ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม ประธานกล่าวเปิด
การประชุมและแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ขณะทีเ่ริม่การประชุมมผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 14 ราย รบัมอบฉันทะ
จ านวน 13 ราย นับรวมจ านวนผู้ถอืหุ้น 27 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 185,013,187 หุ้นคดิเป็นร้อยละ 62.9297 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุม ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบัติ เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่ เลขานุการที่ประชุม และนายยุทธนา         
กาญจนารมย ์ท าหน้าทีผู่ด้ าเนินรายการประชุม โดยนายยุทธนา กาญจนารมย ์ไดแ้นะน ากรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร ที่
ปรกึษาทางกฎหมาย ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทีเ่ขา้ร่วมประชุม ดงันี้ 

 
 

กรรมการบริษทัท่ีเขา้รว่มประชุมด้วยตนเอง  
 
1. นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ / 

                                      กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

2. นายนท ีทบัมณี           กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /                                    
 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

3. นายยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์           กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

4.  นายซุง ซกิ ฮอง                       กรรมการบรษิทั / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ /  
   ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

 
 
 

5. นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์         กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

6. นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์  กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร 
 

7. นายสมชยั กา้นบวัแกว้              กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / 
    ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

 

8. นางสาวกาญจนา รมิพณิชยกจิ     กรรมการบรษิทั 
  
9. นายยอง ชอล ชอย กรรมการบรษิทั  
 

กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมจ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมดของบรษิทัฯ 
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ท่ีปรกึษาทางกฎหมายท่ีมารว่มประชุมด้วยตนเอง 
นายพชัรพล มพีรหม จากบรษิทั ทีป่รกึษากฎหมายกรุงเทพ จ ากดั   

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตท่ีมารว่มประชุมด้วยตนเอง 
คุณวภิาวรรณ ปัทวนัวเิวก ผูต้รวจสอบบญัช ีประจ าปี 2565 บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
 

การนับคะแนน 
เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ เป็นผูด้ าเนินการนบัคะแนน 

 

ตวัแทนผูถ้ือหุ้นเพื่อเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนน 
นางสาวกนกวรรณ ทองครุธ ท าหน้าที ่ตวัแทนผูถ้อืหุน้เป็นสกัขพียานในการนบัคะแนน 

 

ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
นางชุตมิา พงษ์เสน่ห ์
 

ประธานในท่ีประชุม (ประธานฯ) มอบหมายให้ผู้ด าเนินรายการประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกบัการ
ประชุม และวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน ในวาระต่าง ๆ โดยผูด้ าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงวธิกีารสอบถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็ การออกเสยีงลงคะแนน การนบัคะแนน และการประกาศผลคะแนนใหท้ีป่ระชุมไดร้บัทราบ 

ผู้ด าเนินรายการประชุม ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสยีงลงคะแนน การนับ
คะแนน และการประกาศผลคะแนน ดงันี้ 

 

การสอบถามหรอืแสดงความคิดเหน็ 
ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีม่ขีอ้สงสยัจะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็แนะน าตวัโดยแจง้ ชื่อ-นามสกุล 

และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเหน็ โดยการสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็นัน้ ขอให้เป็นการ
สอบถามและแสดงความคดิเหน็ตามประเดน็ของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง 
 

1. การออกเสยีงลงคะแนนนัน้ ให ้1 หุน้มสีทิธอิอกเสยีงได ้1 เสยีง  
2. ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ให้กรอกใบลงคะแนนเสยีงทีบ่รษิทัฯ จดัให ้พรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อ

ดว้ยปากกา และมอบใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ โดยผูถ้อืหุน้ต้องยื่นบตัรลงคะแนนใหต้รงกบัวาระทีม่กีารเรยีกเกบ็ในแต่
ละวาระ 

3. หากผูถ้อืหุน้ท าเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บรษิทัฯ จะถอืว่าเป็นบตัรเสยี ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่
ด าเนินการตามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ บรษิทัฯ จะถอืว่าผูถ้อืหุน้เหน็ชอบกบัมตติามวาระทีไ่ดน้ าเสนอ  

  
 

ทัง้นี้ เมื่อสิน้สดุการประชุมฯ บรษิทัฯ ขอความกรุณาท่านผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนน
ทีเ่หลอืทัง้หมดใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ เพื่อน าคะแนนไปบนัทกึไวใ้นระบบการนบัคะแนน  

 

เมื่อผู้ถือหุน้ไม่มขีอ้สงสยัใด ๆ ประธานฯ จงึแจง้ทีป่ระชุมว่า บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปัชัน่ โดยเน้นบริหารกจิการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมัน่ในหลกัการการก ากบัดูแล
กจิการ และปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมถงึการใหห้รอืรบัสนิบน
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน บริษัทฯ จึงก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
กระบวนการท างาน และสายการบงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานให้มคีวามชดัเจน มกีารถ่วงดุลอ านาจ และมคีวาม
รดักุมในการตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม รวมทัง้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏบิตัขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยอกีดว้ย 
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การประชุมในวนัน้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมใหก้บัผูถ้อืหุน้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส านกังาน ก.ล.ต. และ
กระทรวงพาณิชย ์เป็นการล่วงหน้าซึง่เป็นไปตามกฎหมายแลว้ จงึเริม่การประชุมตามล าดบัระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ 

 
 

วาระท่ี 1 รบัทราบรายงานกิจการประจ าปี 2564 
 

ผูด้ าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 35 (1) ก าหนดใหท้ีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่่านมา  
 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอผูถ้อืหุน้เพื่อ
รบัทราบผลการด าเนินงาน และรายงานประจ าปี 2564 รายละเอยีดตามทีป่รากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 จงึขอเชญิ      
นางสาวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ รายงานผลการด าเนินงานในปี 2564 ใหท้ี่
ประชุมไดร้บัทราบ  

 นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
เกีย่วกบัการด าเนินกจิการในปี 2564 โดยแบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้หลกั ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  

1. การลงนามสญัญาโครงการก่อสรา้งในปี 2564 รวมมลูค่า 2,289.31 ลา้นบาท ไดแ้ก่ 

 โครงการพลงังานสะอาด มูลค่ารวม 423.66 ลา้นบาท ตัง้อยู่ทีจ่งัหวดัชลบุร ีโดยมขีอบเขตการใหบ้รกิาร

ไดแ้ก่ งานก่อสรา้งดา้นโยธา, งานโครงสรา้งเหลก็และระบบเครื่องกล (SMP) และงาน Fabrication และ

ตดิตัง้ 

 โครงการก่อสร้างสถานีรบั – จ่าย ก๊าซธรรมชาตเิหลว หนองแฟบ มูลค่ารวม 864.21 ล้านบาท ตัง้อยู่ที่

จงัหวดัระยอง โดยมขีอบเขตการใหบ้รกิารไดแ้ก่ Early Gas Send Out ส าหรบังานโยธา, งานโครงสรา้ง

เหลก็และตดิตัง้, งานระบบท่อ และงานโยธา  

 โครงการปรบัปรุงโรงโอเลฟินส์ หน่วยที่ 2 มูลค่ารวม 959.94 ล้านบาท ตัง้อยู่ที่จงัหวดัระยอง โดยมี

ขอบเขตการใหบ้รกิารงานโครงการก่อสรา้งทัว่ไป และงาน Fabrication  

 โครงการติดตัง้หอเตาเผาระดบัพื้นดนิ มูลค่ารวม 41.50 ล้านบาท ตัง้อยู่ที่กรุงเทพ โดยมขีอบเขตการ

ใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบ Rupture disc และ Bucking Valve 

2. โครงการก่อสรา้งทีอ่ยู่ในระหว่างด าเนินการปี 2564 ไดแ้ก่ 

2.1 โครงการก่อสร้างที่เสร็จ และส่งมอบให้กบัลูกค้าเรียบร้อยในระหว่างปี ที่ส าคญัได้แก่ โครงการ PTTGC 

Olefins Reconfiguration ขอบเขตงาน SMP ส าหรบัรายการเหมาที ่2,3,4,5 มลูค่ารวม 1,528 ลา้นบาท  

2.2 โครงการระหว่างก่อสรา้งทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

2.2.1 โครงการก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืและสถานีรบั – จ่าย ก๊าซธรรมชาตเิหลว หนองแฟบ 

 ขอบเขตงานก่อสร้าง Jetty Top Side Piping work (140,000 DB), Painting & Insulation work มูลค่า

รวม 1,008 ลา้นบาท  

 ขอบเขตงาน Structure Fabrication & Erection (2,800 tons) and Mechanical erection work มลูค่า

รวม 545 ลา้นบาท  

 ขอบเขตงานโยธา (Civil) มลูค่ารวม 875 ลา้นบาท  

2.2.2 โครงการพลงังานสะอาด 

 ขอบเขตงานโยธา (Civil: WBS-E02) มลูค่ารวม 861 ลา้นบาท  
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 ขอบเขตงานโครงสรา้งเหลก็ (SMP) มลูค่ารวม 1,608 ลา้นบาท  

 ขอบเขตงานโยธา (Civil: Civil WBS-E07) มลูค่ารวม 333 ลา้นบาท 

3. การเพิม่ทุนจดทะเบยีน  

เนื่องจากในระหว่างปี 2564 บรษิทัฯ ไดจ้่ายปันผลในรูปแบบหุน้ปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัฯ ดงันัน้ จงึได้

เพิม่ทุนจดทะเบยีน จ านวน 7,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ จ านวน 140,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน

จ านวน 147,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 14,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้จ านวน 146,999,876 บาท จ านวนหุน้สามญั

ทีอ่อกและช าระแลว้ จ านวน 293,999,752 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ 

ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบรายงานกจิการประจ าปี 2564 ตามรายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมดงักล่าว

ขา้งตน้ 
 

 ผู้ด าเนินรายการประชุม แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการรบัทราบรายงานกจิการ จงึไม่มกีาร
ลงคะแนนเสยีง 
 

 

  มติ ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานกจิการประจ าปี 2564 
 
วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส าหรบัรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ผู้ด าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 ก าหนดให ้”คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารท างบดุล และบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้รอบปีบญัชขีองบรษิทั
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมตัิ ” และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) 
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี “พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชกี าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของรอบปีบญัชทีีผ่่าน
มา”  

 

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญั
ผูถ้อืหุน้อนุมตังิบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงนิรวมและเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและเฉพาะกจิการ/งบแสดง
การเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้รวมและเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะกจิการ ส าหรบัรอบบญัช ี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่งบดงักล่าว ไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ไดผ้่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดผ้่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ 
   

 ผู้ด าเนินรายการประชุม ได้เชญิ นางสาวพรธภิสัร์ ขนัธวีทิย ์ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและ
การเงนิ รายงานงบแสดงฐานะการเงนิประจ าปี 2564 
 

   
 นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์– ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีการเงิน น าเสนอรายงานงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยย่อของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
รายละเอยีดดงันี้ 
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1. งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) 
           หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 2563 2564 
สินทรพัย ์   
  เงนิสด 142 263 
  ลกูหนี้การคา้ 205 324 
  สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 512 617 
  สนิคา้คงเหลอื 35 41 
  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  570 570 
  อื่น ๆ 211 158 
รวมสินทรพัย ์ 1,675 1,973 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น   
  เจา้หนี้การคา้ 265 378 
  หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 141 290 
  เงนิกูย้มื 652 520 
  หนี้สนิอื่น 89 124 
  สว่นของผูถ้อืหุน้ 528 661 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,675 1,973 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทฯ มีสนิทรพัย์ หนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น รวมมูลค่า 1,973 ล้านบาท 
เปรยีบเทยีบกบั 31 ธนัวาคม 2563 มมีูลค่าสนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ือหุน้เพิม่ขึน้ รวมจ านวน 298 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17.76   

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของสินทรพัย ์

เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้ 
 

• เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด : เงนิสด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 262 ล้านบาท เพิม่จากปี 
2563 จ านวน 120 ลา้นบาท เกดิจากการทีบ่รษิทัไดร้บัช าระหนี้ค่าโครงการจากลกูหนี้ระหว่างปี 2564 

• ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น : ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มลีูกหนี้การคา้ จ านวน 324 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 
2563 จ านวน 119 ลา้นบาท โดยลูกหนี้ในปี 2564 เป็นหนี้ทีย่งัไม่ถงึก าหนด จ านวน 285 ลา้นบาท และหนี้ที่
เกนิก าหนดน้อยกว่า 3 เดอืน  จ านวน 13 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม ลูกหนี้การคา้ทัง้หมดไดม้กีารช าระในงวด
ถดัไปเรยีบรอ้ยแลว้  

• สนิทรพัย์ที่เกดิจากสญัญา :  สนิทรพัย์ที่เกดิตามสญัญาในปี 2564 จ านวน 617 ล้านบาท เทยีบกบัปี 2563 
เพิม่ขึน้ประมาณ 105 ลา้นบาท เป็นผลจากการบนัทกึรายไดใ้นส่วนของเปอรเ์ซน็ต์งานทีเ่สรจ็ในระหว่างงวด 
โดยบรษิทัสามารถโอนอ านาจควบคุมและออกใบแจง้หนี้ใหก้บัลกูคา้ไดใ้นงวดถดัไป  

• หนี้สนิตามสญัญาเช่า : ไดท้ าสญัญาเช่าซือ้ส าหรบัอุปกรณ์ก่อสรา้งเพื่อรองรบังานโครงการใหม่ในระหว่างปี 
 

เปล่ียนแปลงลดลง 
• ภาษีเงนิได้ถูกหกั ณ ที่จ่าย : ได้รบัภาษีเงนิได้นิตบิุคคลปี 2560 – 2563 คนืในระหว่างปี รวมประมาณ 131 

ลา้นบาท ท าใหภ้าษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ายลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2563 
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การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 
เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้ 

• เจ้าหนี้การค้าฯ : เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ านวน 113 ล้านบาท ส่วนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการสัง่ซื้อสินค้า วัสดุ
ก่อสรา้ง รวมถงึการจา้งผูร้บัเหมาส าหรบัการท างานโครงการในมอืปัจจุบนั  

• หนี้สนิตามสญัญา : เพิม่ขึน้จากปี 2563 จ านวน 149 ลา้นบาท ส่วนทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากการเงนิรบัล่วงหน้าตาม
เงื่อนไขสญัญาเพิม่ขึน้ส าหรบัโครงการทีม่กีารลงนามสญัญาระหว่างปี 

• หนี้สนิตามสญัญาเช่า : ไดท้ าสญัญาเช่าซือ้ส าหรบัอุปกรณ์ก่อสรา้งเพื่อรองรบังานโครงการใหม่ในระหว่างปี 
• ส่วนของผูถ้อืหุน้ : เพิม่ขึน้จากปี 2563 จ านวน 133 ลา้นบาท ส่วนทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากก าไรสุทธใินระหว่างงวด 

จ านวน 136 ลา้นบาท หกัดว้ยเงนิปันผลระหว่างกาลทีจ่่ายออกไปในระหว่างปี จ านวน 6 ลา้นบาท 
เปล่ียนแปลงลดลง 

• เงนิกูย้มื (ระยะสัน้และระยาว) : ลดลงจากปี 2563 จ านวน 132 ลา้นบาท โดยช าระเงนิกูใ้หแ้ก่สถาบนัการเงนิ
และบุคคลอื่นตามระยะเวลาทีค่รบก าหนด 

 
2. งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (งบการเงินรวม) 

          หน่วย : ลา้นบาท 
 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 2563 2564 
รายได ้ 2,233.1 2,194.7 
ก าไรขัน้ตน้ 177.3 296.1 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 8.0% 13.5% 
ก าไรสทุธ ิ 61.5 136.5 
อตัราก าไรสทุธ ิ 2.8% 6.2% 

 
 รายไดจ้ากการก่อสรา้ง ปี 2564 จ านวน 2,194.7 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2563 ลดลงจ านวน 38.4 ลา้นบาท 
สาเหตุเกดิจากการสง่มอบโครงการทีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็ในระหว่างปี ไดแ้ก่ โครงการ BCP CCR, โครงการ PTTGC PO, 
และโครงการ PTTGC ORP SMP & Fabrication และรวมถงึมงีานบางโครงการอยู่ในช่วงเริม่ต้นจงึมปีรมิาณการรบัรู้
รายไดท้ีไ่ม่มาก  
 บรษิทัฯ ม ีก าไรขัน้ต้น ปี 2564 จ านวน 296.1 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นรอ้ยละ 13.5 โดยเมื่อ
เทยีบกบัปี 2563 ทีม่กี าไรขัน้ตน้จ านวน 177.30 ลา้นบาท บรษิทัฯ มกี าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้จ านวน 118.2 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 66 สาเหตุเกดิจากอตัราก าไรขัน้ตน้ของโครงการทีไ่ดร้บัการลงนามสญัญาเมื่อไตรมาส 3/2564 มอีตัราก าไร
ทีส่งูมากกว่าโครงการอื่น ๆ ทีผ่่านมา และในขณะทีปี่ 2563 มกีารปรบัต้นทุนงบประมาณเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ โครงการ WP 
และโครงการ PTTGC ORP 
 การเปรยีบเทยีบรายได้การก่อสร้าง และความสามารถในการท าก าไรของบรษิัทฯ ปี 2564  เทยีบกบัปีที่  
ผ่าน ๆ มา จะเหน็ไดว้่า บรษิทัฯ มรีายไดแ้ละก าไรทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยมอีตัราการเตบิโตของรายได้เฉลี่ยต่อปี
โดยประมาณรอ้ยละ 40 ตัง้แต่เริม่กจิการในปี 2557 โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมมีลูค่างานโครงการทีย่งัไม่
รบัรูร้ายได ้(Backlog) รวมจ านวน 3,989 ลา้นบาท 
 ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสยัต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม
เพิม่เติม ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี ส าหรบัรอบบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 ตามรายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมดงักล่าว 
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 ผู้ด าเนินรายการประชุม แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า มตใินวาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก 
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้โปรดยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปรบับตัรลงคะแนน 
 

มติ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิบการเงนิประจ าปี ส าหรบัรอบบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย     185,013,187  เสยีง  (คดิเป็นรอ้ยละ     100.0000) 
ไม่เหน็ดว้ย         0  เสยีง  (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
งดออกเสยีง             0  เสยีง       (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
บตัรเสยี                   0  เสยีง       (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 

 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 
 

 ผู้ด าเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดให้

จ่ายเงนิปันผลไม่ต ่ากว่า รอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษนีิตบิุคคลและหลงัหกัเงนิส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่

กฎหมาย และบรษิทัฯ ก าหนด การจ่ายปันผลจากก าไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการและการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ ทัง้นี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ

เปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัฯ สภาพคล่องของบรษิทัฯ แผนการขยายธุรกจิ 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่

คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เหน็สมควร  

 ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 44 

ซึง่ก าหนดว่า “การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดอืนนบัแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการลงมติ

แลว้แต่กรณี รวมทัง้ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนัน้ในหนงัสอืพมิพ์

เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย  

 ตามมาตรา 116  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 45 

ซึง่ก าหนดว่า “บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสทุธปิระจ าปี

หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน” 

ปี 2564 บรษิทัฯ มกี าไรเบด็เสรจ็จากงบการเงนิเฉพาะกจิการ จ านวน 133 ลา้นบาท โดยไม่มยีอดขาดทุน

สะสม จงึเหน็สมควรพจิารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

3.1 จดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย เป็นจ านวนเงนิ 2.75 ลา้นบาท 

3.2 จ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทั จากก าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ส าหรบัปี 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท รวมเป็นมลูค่าประมาณ 
47.04 ลา้นบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงนิสดตามรายละเอยีดขา้งตน้   
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 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรษิัทเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
อนุมตัจิดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปี 2564 ดงัมรีายละเอยีดดงันี้ 

  3.1 จดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี จ านวน 2.75 ล้านบาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย (ณ 31 ธนัวาคม 2564 
บรษิทัฯ มทีุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน) 
  

3.2 พจิารณาการจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัรอบระยะเวลา วนัที ่1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัรา
หุน้ละ 0.16 บาท รวมเป็นมลูค่า 47.04 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการจ่ายเงนิปันผลรอ้ยละ 36.11 
  
 โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธริบัเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวนัที่ 18 มีนาคม 2565 

และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่20 พฤษภาคม 2565 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ 
ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไร และการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2564 ตามรายละเอยีดที่
ไดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ผู้ด าเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมาก 
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้โปรดยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปรบับตัรลงคะแนน 

 

 มติ    ทีป่ระชุมมมีติอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี 

2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวนเงนิ 2.75 ล้านบาท และจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของ

บรษิทั จากก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ส าหรบัปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท รวมเป็นมูลค่าประมาณ 47.04 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการจ่ายเงนิปันผลรอ้ยละ 

36.11 โดยจ่ายปันผลเป็นเงนิสดตามรายละเอยีดตามทีเ่สนอ  

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย     185,013,187  เสยีง  (คดิเป็นรอ้ยละ     100.0000) 
ไม่เหน็ดว้ย         0  เสยีง  (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
งดออกเสยีง             0  เสยีง       (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
บตัรเสยี                   0  เสยีง       (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
              

 

วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
� 

 ประธานฯ ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุม เพื่อเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล และความโปร่งใส กรรมการทีถู่กเสนอชื่อ
ใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง ไดแ้ก่ นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ นายสมชยั กา้นบวัแกว้ และ นายยอง ชอล ชอย จะขอ
ออกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราว เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้อบถาม และแสดงขอ้คดิเหน็ไดอ้ย่างเตม็ที ่  

   

 ผูด้ าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 15 ก าหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รบัเลอืกให้กลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได้ และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 14 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัประจ าปี “พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จาก
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ต าแหน่งตามวาระ” ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้นี้ มกีรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน 
ไดแ้ก่  

1. นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์    ด ารงต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบรหิาร /   
      กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
2. นายสมชยั กา้นบวัแกว้      ด ารงต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบรหิาร /   

      กรรมการบรหิารความเสีย่ง / ประธานกรรมการสรรหา 
      และพจิารณาค่าตอบแทน 

 
3. นายยอง ชอล ชอย       ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

  

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรษิทั (ซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี) พจิารณา
แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้แก่                 
นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ นายสมชยั ก้านบวัแก้ว และ นายยอง ชอล ชอย กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการชุดเดมิและต าแหน่งเดมิ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มคีุณวุฒ ิ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิัท เป็นผู้ที่ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย
ความระมดัระวงั ซื่อสตัยส์ุจรติ และมคีวามรับผดิชอบ ตลอดจนเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
 โดยกรรมการทัง้ 3 ท่านไดร้บัการตัง้แต่งใหด้ ารงต าแหน่งและมรีะยะเวลาการด ารงต าแหน่งดงันี้ 
 

 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ ตามทีไ่ดน้ าเสนอต่อที่
ประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ผูด้ าเนินรายการประชุม แจง้ต่อผูถ้อืหุน้ว่า มตใินวาระนี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 

 4.1 การแต่งตัง้ นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเส่ียง ด้วยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

เหน็ดว้ย     182,894,046  เสยีง  (คดิเป็นรอ้ยละ      98.8546) 
ไม่เหน็ดว้ย         0  เสยีง  (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
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งดออกเสยีง        2,119,141  เสยีง       (คดิเป็นรอ้ยละ     1.1454) 
บตัรเสยี                   0  เสยีง       (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 

 

 ดงันัน้ วาระนี้ถือว่า นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ ได้รบัอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

หมายเหตุ: นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ ถอืหุน้จ านวน 2,119,141 หุน้ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล และเพื่อ
ความโปร่งใส นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ จงึไดง้ดออกเสยีงในวาระนี้ 

 4.2 การแต่งตัง้ นายสมชัย ก้านบวัแก้ว กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

เหน็ดว้ย     185,012,977  เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ        99.9999) 
ไม่เหน็ดว้ย         0  เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000) 
งดออกเสยีง           210  เสยีง      (คดิเป็นรอ้ยละ      0.0001) 
บตัรเสยี                                      0  เสยีง      (คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000) 

  

 ดงันัน้ วาระนี้ถอืว่า นายสมชยั กา้นบวัแกว้ ไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

หมายเหตุ: นายสมชยั กา้นบวัแกว้ ถอืหุน้จ านวน 210 หุน้ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล และเพื่อความ
โปร่งใส นายสมชยั กา้นบวัแกว้ จงึไดง้ดออกเสยีงในวาระนี้ 
 

 4.3   แต่งตัง้ นายยอง ชอล ชอย กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

เหน็ดว้ย        177,522,327  เสยีง     (คดิเป็นรอ้ยละ         95.9477) 
ไม่เหน็ดว้ย            0  เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000)  
งดออกเสยีง           7,497,560  เสยีง      (คดิเป็นรอ้ยละ      4.0523) 
บตัรเสยี                                         0  เสยีง      (คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000) 

 

ดงันัน้ วาระนี้ถอืว่า นายยอง ชอล ชอย ไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

หมายเหตุ: นายยอง ชอล ชอย ถือหุ้นจ านวน 7,497,560 หุ้น และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล และเพื่อความ
โปร่งใส นายยอง ชอล ชอย จงึไดง้ดออกเสยีงในวาระนี้  
 

  

 ประธานฯ แจง้ต่อผูถ้อืหุน้ว่า เมื่อผูถ้อืหุน้ไดล้งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ จงึเรยีน
เชญิ นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ นายสมชยั กา้นบวัแกว้ และนายยอง ชอล ชอย กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้มายงั
หอ้งประชุมเพื่อด าเนินการประชุมตามวาระต่อไป 
 
 

มติ ประชุมมมีตแิต่งตัง้กรรมการทัง้สาม (3) ท่าน ทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระขา้งตน้และไดร้บัการเสนอ
ชื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง  
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วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2565 
  

 ผู้ด าเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรพัย์สนิอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทั” และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 16 ก าหนดให ้“กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูป
ของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น” 
 

ในปี 2564 ปีที่ผ่านมา มีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการทัง้หมดจ านวน 9 ท่าน รวมเป็นจ านวนเงิน 

2,000,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
 

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 เป็น ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุมและผลตอบแทนอื่น เป็นจ านวน
เงนิไม่เกนิ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยค านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกบัประเภทธุรกจิและความ
เกีย่วโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ซึง่สอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดยีวกนัรวมถงึ
ความเหมาะสมกบัการท าหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ ในปี 2564 ปีทีผ่่านมา มกีารจ่ายเบีย้
ประชุมกรรมการทัง้หมดจ านวน 9 ท่าน รวมเป็นจ านวนเงนิ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) รายละเอยีดตาม
หนงัสอืเชญิประชุมหน้าที ่6 - 7 ทีไ่ดส้ง่ไปเป็นการล่วงหน้าแลว้ 
 

 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ 
ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2565 ตามรายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอต่อที่
ประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

ผู้ด าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า มตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม หากท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้โปรดยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปรบับตัรลงคะแนน 

 

มติ    ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2565 เป็น ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม
และผลตอบแทนอื่น เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 2,500,000 บาท (สองลา้นหา้แสนบาทถว้น)   

 

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชุม ดงันี้ 
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เหน็ดว้ย           185,019,782 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ       99.9999) 
ไม่เหน็ดว้ย          0 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
งดออกเสยีง                105 เสยีง      (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0001) 
บตัรเสยี                      0 เสยีง      (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 

 
 

วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนขอผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 
    

 

 ผูด้ าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 120 ก าหนดให้ “ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีอง
บรษิทัฯ ทุกปีในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้” และมาตรา 121 ก าหนดให ้“ผูส้อบบญัชี
ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าที ่ใด ๆ ของบรษิทั” และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 42 
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัประจ าปี “พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช”ี  

 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบ
บญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในปี 2565 เน่ืองจากบรษิทัดงักล่าว มมีาตรฐานและมคีวามเชีย่วชาญในการสอบ
บญัช ีรวมทัง้ยงัสามารถใหค้ าแนะน าใหค้ าปรกึษาในเรื่องเกีย่วกบัการบญัช ีภาษอีากร และระบบการควบคุมภายใน  จงึ
เหน็ควรเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพื่อก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีโดยมคี่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิดงันี้ บรษิทั ซ ี
เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวนเงนิ 2,700,000 บาท และ บรษิทัย่อย บรษิทั เจเคอซี ีจ ากดั ซึง่บรษิทัฯ 
ถือหุ้นอยู่จ านวน 73.17% จ านวนเงนิ 400,000 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,100,000 บาท ซึ่งอตัรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่าย
เบด็เตลด็ทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างการปฏบิตังิาน 
 

 ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 
 

   

 

 

  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัแิต่งตัง้ให ้น.ส.วภิาวรรณ ปัทวนัวเิวก, น.ส.เนาวรตัน์ นิธเิกยีรตพิงศ,์ น.ส.ชนารตัน์ จนัทรห์วา หรอื
ผูส้อบบญัชที่านอื่น ทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบ ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ี
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท และบรษิัทย่อย ประจ าปี 2565 โดยมคี่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิ 3,100,000 บาท 
(สามลา้นหนึ่งแสนบาทถว้น) 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ 
ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2565 

 

นางชุติมา พงษ์เสน่ห ์– ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในส่วนของค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ที่เกดิขึน้จรงิ ไม่ทราบว่าเป็นค่าใชจ้่าย
ประเภทใด 
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นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์– ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีการเงิน ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ส่วนใหญ่เป็น
ค่าเล่มของงบการเงนิ และค่าเดนิทางของผูส้อบบญัชทีีเ่ดนิทางไปบรษิทั 

นางชุติมา พงษ์เสน่ห ์– ผูถ้ือหุ้น สอบถามเพิม่ว่า ขอทราบว่าเป็นจ านวนเงนิประมาณเท่าไร  

นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์– ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุน้ว่า จ านวนเงนิ 
ประมาณ 30,000 – 50,000 บาท/ปี 

 ผู้ด าเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รบัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้โปรดยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปรบับตัรลงคะแนน 

 

 

 มติ   ที่ประชุมมมีตแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชปีระจ าปี 2565 โดยแต่งตัง้ 
น.ส.วิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต เลขที่ 4795 และ น.ส.เนาวรตัน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบญัชีรบั
อนุญาต เลขที ่7789 และ น.ส.ชนารตัน์ จนัทรห์วา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 9052 และ/หรอืผูส้อบบญัชที่านอื่น ที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบ ซึง่เป็นผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2565 โดยมคี่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิ 3,100,000 บาท (สามลา้นหนึ่งแสนบาท
ถว้น) ซึง่ไม่รวมค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างการปฏบิตังิาน 

 

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 

 

เหน็ดว้ย           185,019,887 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ      100.0000) 
ไม่เหน็ดว้ย          0 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
งดออกเสยีง              0 เสยีง      (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
บตัรเสยี                    0 เสยีง      (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 

 

 

วาระท่ี 7   เรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สอบถามขอ้มูลของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ เพิม่เตมิ 

ผูด้ าเนินรายการประชุม  ไดช้ีแ้จงทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
105 วรรค 2 ก าหนดให ้“ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอให้
ทีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด้” 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุม
พจิารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดไวใ้นการประชุมครัง้นี้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเสนอวาระเรื่องอื่น ๆ หรอืซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ 
 

 

นางชุติมา พงษ์เสน่ห ์– ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในสารจากประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ได้เขยีนไว้ว่า “บรษิัทฯ บรหิาร
กิจการบนพื้นฐาน ความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมัน่ใน หลกัการการก ากบัดูแลกิจการ และปฏิบตัิตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัอย่างเคร่งครดั” เมื่อไดเ้ขา้ไปตรวจสอบในเวบ็ไซตข์องแนวร่วม
ต่อต้านคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย CAC ปรากฏว่ายงัไม่พบชื่อของบรษิทั จงึขอทราบว่า บรษิทัมเีป้าหมายในการ
เขา้เป็นสมาชกิและได้รบัการรบัรองของ CAC หรอืไม่ ถ้าม ีขณะนี้อยู่ในขัน้ตอนใดแล้ว ระยะเวลาของเป้าหมายคือ
เมื่อใด 
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นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์– ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บรษิัทฯ มี
เจตนารมณ์ในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัมาโดยตลอด โดยแนวทางปฏบิตัทิีม่อียู่ในปัจจุบนั คอืการใหค้ าปฏญิาณ
ในส่วนของพนักงาน และคู่ค้า ดังนัน้ ก่อนเริ่มงานจะมีการลงนามค าปฏิญาณว่า จะปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความสุจริต 
นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัไดม้กีารประกาศเจตนารมณ์ เรื่องของการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชนัมาก่อนหน้านี้แลว้ จะเหน็ได้
จากการน าเสนอในที่ประชุมผู้ถอืหุน้ครัง้นี้ ประธานฯ ได้น าเสนอเจตนารมณ์ด้วยเช่นกนั ในส่วนของการเขา้ร่วมเป็น
สมาชกิแนวร่วมต่อต้านคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย CAC บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะเขา้ร่วม โดยอยู่ในช่วงของการศกึษา
ขอ้มลูและรวบรวมเอกสาร ซึง่คาดว่าในช่วง 1 – 2 ปี นี้ จะด าเนินการเขา้ร่วมเป็นสมาชกิของ CAC  

นางชุติมา พงษ์เสน่ห์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า จากหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 หน้า 138 ขอ้ 23 หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ จากการทีบ่รษิทัไดถู้กฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายในขอ้หาผดิสญัญา
จา้งท าจากบรษิทัแห่งหนึ่ง ซึง่ระบุว่าโจทกไ์ดย้ื่นขอขยายระยะเวลาการยื่นฎกีาและศาลฎกีาไดอ้นุมตัใิห้โจทกย์ื่นฎกีาได้
ภายในวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 ขอทราบว่าขณะนี้ความคบืหน้าของเรื่องนี้เป็นอย่างไร 

นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์– ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีการเงิน ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ตอนทีบ่รษิทัฯ 
ออกงบการเงนิปลายปี ช่วงเดอืน กุมภาพนัธ ์ช่วงนัน้จะเป็นช่วงทีโ่จทยย์ื่นเอกสารกบัศาลฎกีาเพื่อขอขยายระยะเวลา
การยื่นเอกสาร ช่วงนัน้จะเป็นช่วงทีย่ื่นขอขยายระยะเวลาภายในวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 และต่อมา ช่วงทีม่กีารท า 
Annual Report ไดร้บัขอ้มูลจากทีป่รกึษากฎหมายมาว่า โจทกข์อยื่นขยายระยะเวลาไปอกี 1 ครัง้ ถงึวนัที ่31 มนีาคม 
2565 ถัดมาล่าสุด ได้รบัแจ้งจากที่ปรึกษากฎหมายอีกว่า โจทก์ยื่นขอขยายระยะเวลาในการยื่นฎีกาไปถึงวนัที่ 30 
เมษายน 2565  

นางชุติมา พงษ์เสน่ห์ – ผู้ถือหุ้น�สอบถามเพิ่มเติมว่า กรณีแบบนี้ โจทก์สามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกกี่ครัง้ 
เน่ืองจากครัง้นี้ คอืการขอขยายระยะเวลาเป็นครัง้ที ่3 แลว้  

นายพชัรพล มีพรหม – บริษทัท่ีปรกึษากฎหมายกรงุเทพ จ ากดั ชีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า การอนุญาตขอขยายระยะเวลา
ในการยื่นฎกีา เป็นเรื่องของดุลยพนิิจของผูพ้พิากษาศาลฎกีาในการอนุญาต ซึง่ในการอนุญาตครัง้ต่อไป ตอ้งคอยดทูาง
โจทกอ์กีทวี่ามคีวามเคลื่อนไหวอย่างไร จะยื่นขยายต่อหรอืไม่ ตอ้งตดิตามต่อไปอกี 

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ สอบถามเพิม่เตมิว่า มขีอบเขตระยะเวลาในการยื่นฎกีาหรอืไม่ ว่าภายในกี่
เดอืน หรอืกีปี่ 

นายพชัรพล มีพรหม – บริษทัท่ีปรึกษากฎหมายกรงุเทพ จ ากดั ชีแ้จงว่า โดยปกตแิลว้ กฎหมายก าหนดไวว้่าทาง
ลูกความทีไ่ม่พอใจในการพพิากษา สามารถยื่นขออุทธรณ์ค าพพิากษาไดภ้ายใน 30 วนั หลงัจากทีม่กีารพพิากษา แต่
หลงัจากทีส่ิน้สดุ 30 วนั แลว้ จะสามารถยื่นขอต่อเวลาไปไดอ้กี ซึง่อ านาจในการขอขยายระยะเวลาไปเรื่อย ๆ นี้ ขึน้อยู่
กบัดุลยพนิิจของผูพ้พิากษาเท่านัน้ ว่าจะอนุญาตใหต่้อไดอ้กีหรอืไม่ 

นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์– ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเพิม่เติมว่า ใน
สว่นของบรษิทัฯ ไดม้กีารตัง้ส ารองความเสยีหายในคดนีี้ไวแ้ลว้เตม็จ านวน ซึง่บนัทกึไปแลว้ตัง้แต่ปี 2563  
 

นางชุติมา พงษ์เสน่ห ์– ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บรษิทัตัง้ส ารองครบตามเกณฑแ์ลว้ ส าหรบัผลประกอบการในปี 2565 
และปีต่อ ๆ ไป ผูถ้อืหุน้ย่อมคาดหวงัว่าจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่หมาะสม ไม่ทราบว่าบรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะ
จ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อย่างไร 

นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์– ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีการเงิน ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ในสว่นของการ
จ่ายเงนิปันผล บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลรอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล และหลงัหกั
ส ารองต่าง ๆ โดยการจ่ายปันผลนัน้จะไม่กระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคญั ซึ่งผล
ประกอบการปี 2564 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ มกีารพจิารณาจ่ายเงนิปันผลในช่วงเดอืน กุมภาพนัธ ์โดย ณ ตอนนัน้ บรษิทัฯ 
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พิจารณา Dividend yield ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รบั ซึ่งราคาตลาด ณ ขณะนัน้ อยู่ที่ประมาณ 3.80 บาทต่อหุ้น ถ้าคิดเป็น 
Dividend yield จะอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 4.21 หรอืถา้คดิเป็น Dividend payout ratio จะเท่ากบัรอ้ยละ 36.11 ซึง่บรษิทัฯ 
เหน็ว่าเป็นการตอบแทนผูถ้อืหุน้อย่างสมควร โดยอตัราปันผลนี้ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ทัง้นี้เพื่อกนัเงนิสดไว้เป็นเงนิส ารอง
บางสว่นส าหรบัใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนกจิการ และโครงการทีม่อียู่ในมอืปัจจุบนัต่อไป 
  

นางชุติมา พงษ์เสน่ห ์– ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากขอ้มูลในรายงานประจ าปี 2564 มกีารประเมนิความเสีย่งในด้าน   
ต่าง ๆ รอบด้าน กรรมการบรษิัทกม็คีวามเสีย่งที่จะต้องรบัผดิต่อบุคคลอื่น ๆ ที่เขา้ท ามาธุรกจิกบับรษิัท และทัง้ต่อ
บรษิทัและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดว้ย ส าหรบัความสญูเสยีหรอืค่าเสยีหายทางการเงนิ อนัเนื่องมาจากการละเมดิหรอืการ
กระท าผดิ (Wrongful acts) ทีก่รรมการหรอืเจา้หน้าทีข่องบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมาย และบรษิทัผกูพนัทีจ่ะตอ้ง
ชดใชใ้หก้บักรรมการ และ/หรอืเจา้หน้าทีส่ าหรบัการกระท าผดิทีก่รรมการ หรอืเจา้หน้าทีน่ัน้ตอ้งรบัผดิตามกฎหมาย ขอ
ทราบว่า บรษิทัไดม้กีารวเิคราะหว์่ากรรมการและเจา้หน้าทีข่องบรษิทัมคีวามเสีย่งต่อความรบัผดิตามกฎหมายในเรื่อง
ใดบ้าง หรือมีกฎหมายเฉพาะอะไรที่บริษัทต้องใช้เป็นหลักในการด าเนินธุรกิจเป็นพิเศษ และบริษัทได้มีการท า
ประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและเจา้หน้าที ่(Directors and Officers Liability Insurance) ใหก้บักรรมการฯ ดว้ย
หรอืไม่ ถา้ยงัไม่ม ีบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะท าประกนัความรบัผดิส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารเพิม่เตมิหรอืไม่  

นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์– ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีการเงิน ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ส าหรบัเรื่อง
การท าประกนัความรบัผิดของกรรมการ บริษัทฯ ไม่มีการท าประกนัให้กบักรรมการ แต่สิง่ที่บริษัทฯ ปฏิบตัิอย่าง
เคร่งครดัมาโดยตลอด คอืเรื่องของการท านิตกิรรมใด ๆ กต็าม กรรมการผูท้ีม่อี านาจจะมกีารพจิารณาอย่างรอบคอบ 
โดยส่วนหนึ่ง บรษิทัฯ มทีีป่รกึษากฎหมายในการช่วยกลัน่กรองในการท านิตกิรรม ดงันัน้ ทีผ่่านมาบรษิทัฯ จงึไม่ไดท้ า
ประกนัความรบัผดิส าหรบักรรมการและผูบ้รหิาร 

นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร – ประธานฯ ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิว่า ปัจจุบนัในการตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีม่ี
ความเสีย่ง ผูบ้รหิารจะน าเขา้มาหารอืในทีป่ระชุมของคณะกรรมการบรษิทั ดงันัน้ กรรมการทัง้คณะกร็่วมกนัพจิารณา
ด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั รวมทัง้บริษัทฯ มีที่ปรึกษากฎหมายและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้ค าแนะน า
ประกอบการตดัสนิใจในการท านิตกิรรม กรรมการอสิระจงึมคีวามมัน่ใจว่า การตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ ทีม่คีวามเสีย่งนัน้ 
คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดร้่วมกนัพจิารณาดว้ยความละเอยีด รอบคอบ ดแีลว้ ซึง่จากการทีผู่ถ้อืหุน้ไดใ้หข้อ้สงัเกต 
และค าแนะน า บรษิทัฯ จะน าไปพจิารณาต่อไป  
 

นางชุติมา พงษ์เสน่ห ์– ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีส าหรบับรษิัทจดทะเบยีน ปี 2560 
ขอ้มูลทีบ่รษิทัฯ แจง้ในสว่นของกรรมการอสิระยงัไม่มที่านใดด ารงต าแหน่งครบ 9 ปี  อยากทราบว่าบรษิทัฯ มนีโยบาย
ในการพจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระในอนาคตอย่างไร 

นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร – ประธานฯ ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ปัจจุบนักรรมการอสิระด ารงต าแหน่งประมาณ 4 
ปีกว่า ซึ่งตามก าหนดยงัมเีวลาประมาณ 5 ปี คณะกรรมการบริษัทจงึได้มกีารหารือกนัแล้วว่า ในปีถัด ๆ ไป เมื่อมี
กรรมการอสิระถึงวาระต้องออกจากต าแหน่ง คณะกรรมการสรรหาจะด าเนินกระบวนการสรรหากรรมการอสิระท่าน   
อื่น ๆ ที่อาจมคีุณสมบตัทิี่เหมาะสมกว่า หรอืมปีระสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิัทฯ ที่เป็นประโยชน์
มากกว่าน ามาพจิารณาเปรยีบเทยีบดว้ย 
 

นายนวนันตสิ์งห ์ดวูา – ผู้ถือหุ้น�สอบถามว่า บรษิทัฯ สามารถรกัษา Margin และยอดขาย ไดห้รอืไม่ หรอืจะมกีาร
เตบิโตไดอ้กีหรอืไม่ และไม่ทราบว่าบรษิทัฯ มวีสิยัทศัน์อย่างไรต่อบรษิทัฯ 

นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์– ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีการเงิน ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ในสว่นของการ
สรา้งรายไดข้องบรษิทัฯ บรษิทัฯ ไดพ้ยายามรกัษาอตัราการเตบิโตใหต่้อเนื่อง โดยทีผ่่านมา โครงการที่บรษิทัฯ เขา้ร่วม
ประมูลจะมีอตัรา Winning rate ประมาณร้อยละ 40 – 60 โดยพิจารณาว่า จากผลงานที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รบัการ
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ยอมรบัจากผูว้่าจา้งเป็นอย่างด ีและสามารถส่งมอบงานตามระยะเวลาทีก่ าหนดมาโดยตลอด บรษิทัฯ จงึคาดการณ์ว่า 
ในอนาคต บรษิทัฯ จะยงัคงรกัษาอตัราการเตบิโตในสว่นของรายไดแ้ละก าไรไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
 

 

ผูด้ าเนินรายการประชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า หลงัจากการประชุมในครัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัซกัถาม

หรอืต้องการแสดงความคดิเหน็ในเรื่องอื่น ๆ ท่านสามารถตดิต่อเขา้มายงัเลขานุการบรษิทั โทร 038-606-242 หรอื
ตดิต่อนกัลงทุนสมัพนัธท์ี ่e-mail address info@caz.co.th หรอื www.caz.co.th หน้าส าหรบันกัลงทุน 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ เพิม่เตมิ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถาม
อกีแลว้ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดเ้สยีสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี และปิดการประชุม 

 

 
ปิดประชมุเวลา   14.45  น. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                      
ลงชื่อ..............................................................  ประธานทีป่ระชมุ  

     (นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร)  ประธานกรรมการบริษทั 
 
 
 
 
 

                                    
ลงชื่อ................................................................. เลขานุการทีป่ระชุม 
  (นางสาวณัฐฐิยา จารสุมบติั) เลขานุการบริษทั 

mailto:info@caz.co.th
http://www.caz.co.th/

