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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายจักร  จามิกรณ์  ประธานกรรมการ /ประธานที่ประชุม 
2. นางสาวกรนันท์  สุคนธ์ฤทธิกร  กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
      ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
3. นางสาววินิตา  จามิกรณ์  กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ / 
      รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
4. นางกฤษณา  ประกอบการดี  กรรมการ  
5. นายพัฒน์พงษ์  หลิมไชยกุล  กรรมการ 
6. ดร.ไชยา  กุฎาคาร   กรรมการอิสระ 
7. นายดุษฎี  สินเจิมสิริ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง/  

กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ 
8. พลตรี สุรศักดิ์  ศุขะ   กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ/ 
กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง 

9. ดร.ชโย   ตรังอดิศัยกุล  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ 

10.นางสาวยุพาภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์  เลขานุการบริษัท / ผู้จดบันทึกการประชุม  

 

เริ่มการประชุม  เวลา 14.00 น. 
 

 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจ านวน 28 คน เข้าประชุมด้วยตนเอง 4 คน ถือหุ้นรวมจ านวน 
145,475,100 หุ้น รับมอบฉันทะ 24 คน ถือหุ้นรวมจ านวน 162,795,491 หุ้น จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมกันทั้งสิ้น 308,270,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.94 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท
ที่จ าหน่ายได้ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท  

นายจักร จามิกรณ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าป ี2565 และได้แนะน ากรรมการที่เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ดังนี้ 
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1.  นายจักร   จามิกรณ์ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวกรนันท์  สุคนธ์ฤทธิกร กรรมการ 
3.  นางสาววินิตา  จามิกรณ์ กรรมการ 
4.  นายดุษฎี   สินเจิมสิริ กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / 
     กรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ 
5.  พลตรี สุรศักดิ์  ศุขะ  กรรมการอสิระ /  

ประธานกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ /  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  

6.  ดร.ชโย   ตรังอดิศัยกุล กรรมการอิสระ  /  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ 

7. ดร.ไชยา  กุฎาคาร  กรรมการอิสระ 
8. นางกฤษณา   ประกอบการด ี กรรมการ 
9. คุณพัฒน์พงษ์   หลิมไชยกุล กรรมการ 
 

โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จ านวน 9 คน ดังนั้นจ านวนกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2565 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

และขอแนะน าคณะผู้บริหารของบริษัท ดังนี้  
1. นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 

และการเงิน 
2. นางสาววินิตา จามิกรณ์  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ และรักษาการ 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
3.   นางสาวยุพาภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์  เลขานุการบริษัท / กรรมการบริษัทย่อย 
4.   นายอัคริทธิ์ เหล่าอุดมกุล  นิติกร 
 

และบริษัทฯ ได้เชิญนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 และนางสาว   
รัชนก เจนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13765 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จ ากัด เข้าร่วมประชุม
เพ่ือให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส   
 

 โดยมี นายจักร จามิกรณ์, นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร, นางสาววินิตา จามิกรณ์  และนายดุษฎี        
สินเจิมสิริ (“ผู้ด าเนินการประชุม”)  เป็นผู้ด าเนินวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ครั้งนี้    
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 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ว่า
ผู้ด าเนินการประชุมจะสอบถามผู้ถือหุ้นในทุกระเบียบวาระ  ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่  
ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นลงมติเป็นเอกฉันท์ตามท่ีเสนอ 
 

 แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง  ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออก
เสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม  โดยขอให้ท าเครื่องหมายถูกลงในกรอบ
สี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ และยกมือขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนน 
 

 ทั้งนี้  ยกเว้นส าหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงลงในหนังสือมอบ
ฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
 

โดยในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 บริษัทจึงของดการใช้ไมโครโฟนส าหรับการสอบถามในห้อง
ประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียน ชื่อ-นามสกุล และค าถามลงในกระดาษที่จัดเตรียม
ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยยกมือและส่งให้เจ้าหน้าที่  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะตอบค าถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ
วาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น 
 

 เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงแล้ว  จึงได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 นายจักร จามิกรณ์ แจ้งว่าตามส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเป็นสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
 

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุม
ตามท่ีเสนอหรือไม ่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไข  หรือเพ่ิมเตมิรายงานการประชุมดังกล่าว  
 

 นายจักร จามิกรณ์ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
- เห็นด้วย 308,270,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่

เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบป ี2564 
 

 นางสาววินิตา จามิกรณ์  ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 โดยสรุปได้ดังนี้  
 

ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ และบริการ 

▪ ธุรกิจหลักของบริษัท ยังคงเป็นธุรกิจการให้เช่าและบริการพ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตปลอดอากร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผู้เช่าพ้ืนที ่31 ราย จาก 9 ประเทศ  

▪ โดยพ้ืนที่ให้เช่าแบ่งออกเป็น พื้นที่อาคารโรงงานและคลังสินค้า 42,794 ตารางเมตร พ้ืนที่ลาน
คอนกรีต 15,687 ตารางเมตร, พ้ืนที่อาคารส านักงาน 3,808 ตารางเมตร, ห้องพัก (30 ยูนิต) 
ห้องประชุม และ ห้องอาหาร รวมพ้ืนที่ 1,295 ตารางเมตร และ พ้ืนที่บนหลังคา 49,302 ตร.ม. 
รวมพ้ืนที่ให้เช่าและบริการกว่า 112,886 ตารางเมตร 

ภาพรวมของธุรกิจ  

▪ ปี 2564 นั้น บริษัทมีรายได้รวม 166.67 ล้านบาท ซึ่งรายได้ของปี 2564 นั้นมากกว่าปี 2563 
ประมาณ 77.01 ล้านบาท  

▪ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงาน มีค่าใช้จ่ายที่ลดลงเนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่าย
อย่างเครง่ครดั 

▪ ผลประกอบการปี 2564 จากงบการเงินรวมของบริษัทมีผลประกอบการก าไรสุทธิจ านวน 
66.62 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 73.90 ล้านบาท 

บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยจ านวน 8 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท โดยมีพันธมิตรร่วมลงทุนตาม
สัดส่วนทีเ่หมาะสม ซ่ึงแต่ละประเภทธุรกิจมีอัตราการเติบโต และสามารถท ารายได้ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างด ี

➢ การลงทุนในบริษัทร่วม จ านวน 2 บริษัท ซึ่งได้แก่  
1) บจก.โปรเอ็น เทคโนโลยี ถือหุ้นในสัดส่วน 20%  
2) บจก.บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ ถือหุ้นในสัดส่วน 6.12% 

➢ บริษัทย่อยธุรกิจพลังงานทดแทน ลงทุนใน 4 บริษัท ประกอบด้วย  
1) บริษัท ดับบลิว.โซล่า จ ากัด  
2) บรษิัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด 
3) บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด  
4) บริษัท ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ จ ากัด 
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➢ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ลงทุนในบริษัท วินโคสท์ เซอร์วิส จ ากัด และ บจก.โปรเอ็น เทคโนโลยี 
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และที่ปรึกษาทางวิศวกรรม ซึ่งได้มีการจ าหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัท วินโคสท์ เซอร์วิส ไปเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 

➢ ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนใน บริษัท บริหารสินทรัพย์ วินโคสท์ จ ากัด 
➢ ธุรกิจบริหารจัดการน ้า ลงทุนใน บริษัท วินโคสท์ วอเตอร์ ซิสเต็ม จ ากดั  
➢ ในส่วนของธุรกิจยานยนต์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ส่งผลให้ธุรกิจยาน

ยนต์ระหว่างประเทศต้องหยุดชะงัก บริษัทจึงไดด้ าเนินการปิดกิจการบริษัท วินโคสท์  
ออโตโมทีฟ จ ากัด และช าระบัญชีเรียบร้อยแล้วในปี 2564  
 

ธุรกิจพลังงานทดแทน  ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา รวมก าลังการผลิตไฟฟ้า
ทั้งสิ้น 4.734 เมกะวัตต์ โดยมีระบบสมาร์ทกริดภายในสวนอุตสาหกรรมวินโคสท์ที่สามารถรองรับการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 12 เมกะวัตต์ 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ต้นแบบและการพัฒนาระบบแบตเตอรี่ส ารองเพ่ือความยั่งยืนด้านพลังงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  
(ททบ.5) โดยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเฟสที่ 1 ระหว่างบริษัท ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ (บริษัทย่อย) และ 
ททบ.5 ก าลังการผลิต 264 กิโลวัตต์ ณ อาคารออกอากาศ พร้อมแบตเตอรี่ส ารอง ESS100 เริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายพ้ืนที่ในโครงการเฟสที่ 2 (ประมาณ 132 กิโลวัตต์) และเฟสที่ 3 (ประมาณ 
408 กิโลวัตต์) ซึ่งจะท าให้บริษัทมีก าลังการผลิตของโรงไฟฟ้า ณ ททบ.5 สนามเป้าประมาณ 870 กิโลวัตต์ และ
สามารถขยายก าลังการผลิตของโรงไฟฟ้าไปยังสถานีโครงข่ายของ ททบ.5 ทั่วประเทศอีกกว่า 52 สถานี ซึ่งถือเป็น
การส่งเสริมการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในหน่วยงานของสถานีโทรทัศน์เป็นแห่งแรก 

 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทั้งนี้ บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จ ากัด (มหาชน) ได้กลับมาลงทุนในการ
ท าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับรู้รายได้โดยตรง โดยปัจจุบันบริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง กับ 
วชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เพ่ือก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารเรียน 
ก าลังการผลิต 119.9 กิโลวัตต์ และยังมีแผนในการขยายงานรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอีกหลายโครงการในปี 
2565 

 

วิสัยทัศน์ปี 2565 
เป็นผู้น าของสวนอุตสาหกรรมสีเขียวแบบครบวงจร พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้าง

คุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน 
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พันธกิจปี 2565 
มุ่งสู่การเป็นผู้น าสวนอุตสาหกรรมสีเขียวที่มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร และมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจ

ใหม่เพ่ือการเติบโตที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
▪ ลูกค้า พัฒนาพ้ืนที่สวนอุตสาหกรรมตามความต้องการของลูกค้า ที่สามารถตอบสนองต่อการใช้

งานไดอ้ย่างครบวงจร และส่งผ่านคุณประโยชน์สูงสุดไปยังลูกค้า 

▪ พนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร สร้างจิตส านึกที่ดีต่อองค์กร เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน และให้โอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพ 

▪ องค์กร พัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน และนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รวมถึง
กระบวนการท างานที่ได้มาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส เพ่ือประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน  

▪ พันธมิตร พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรธุรกิจ เพ่ือผลส าเร็จทางธุรกิจร่วมกัน 
▪ ผู้ถือหุ้น  สร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรด้วยผลประกอบการที่มั่นคง และโปร่งใสจากการขยาย

ฐานธุรกิจ และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน 

▪ สังคมและชุมชน  มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนและ
ส่งเสริมผ่านโครงการ และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ  
 

กิจกรรมความรบัผิดชอบตอ่สังคม (CSR) 

▪ บริษัทได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตร และธิดาของพนักงานบริษัทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 
จนถึงปัจจุบัน และได้มอบทุนการศึกษา และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่
นักเรียนโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพ่ือเน้นให้เห็นว่าบริษัทนั้นเล็งเห็นความส าคัญใน
การให้การสนับสนุนทางการศึกษาต่อสังคมท่ีอยู่ร่วมกัน 

▪ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้เกิดผลกระทบต่อทุกภาคส่วน 
บริษัทได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเต็มที่โดยการสนับสนุน
หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ถุงมือยางทางการแพทย์ ข้าวสาร และอาหารแห้ง ให้กับกลุ่ม
พนักงาน กลุ่มลูกค้า โรงพยาบาล โรงเรียน วัด รวมถึงการช่วยเหลือระดับนานาชาติ อาทิ 
สถานทูตติมอร์-เลสเต เป็นต้น  

▪ ได้ริเริ่มโครงการสนับสนุนการให้ความรู้เรื่องโครงการผลิตโซล่าเซลล์ภาครัฐให้แก่ โรงเรียน 
โรงพยาบาล และวัดในพืน้ที่ใกล้เคียง 

▪ โดยตลอดระยะเวลาที่ด าเนินธุรกิจ บริษัทได้มีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมในชุมชนใกล้เคียง
อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานราชการ และองค์กรท้องถิ่น
ต่างๆ จนท าให้บริษัทสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนด้วยดีเสมอมา 
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การต่อต้านการทุจริต หรือ Anti Corruption 

▪ บริษัทได้ก าหนดนโยบาย ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทด าเนินการรับ 
ยอมรับ การคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุก
ประเภท และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน   
คอร์รัปชันนี้อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก าหนดในการ
ด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนด
ของกฎหมาย 

▪ โดยบริษัทได้ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันและ
ติดตามความเสี่ยงจากการทจุรติและคอร์รัปชัน มรีายละเอียดดังนี้ 

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมระบบงาน
ส าคัญต่างๆ เช่น ระบบการขาย และการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าสัญญา ระบบการจัดท าและควบคุม
งบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายช าระเงิน เป็นต้น ทัง้นี้เพ่ือป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
และคอร์รปัชัน รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม 

2. ก าหนดให้มีการประชุมร่วมกันของทุกหน่วยงานทุกสัปดาห์ เพ่ือชี้แจงผลการด าเนินงาน  
ปัญหา  และแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยหัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การ
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด(ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอ านาจทราบตามล าดับ 

 

บริษัทขอแจ้งความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการกับ CAC มีดังนี ้
o ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมโครงการ CAC อีกครั้ง ในวันที่ 4 มีนาคม 

2565 หลังค าประกาศเจตนารมย์ที่ ได้เคยประกาศไว้ครบก าหนดลงเมื่อวันที่  31 
กรกฎาคม 2564  

o ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินโครงการตามแนวทางที่ก าหนดในแบบประเมิน
ตนเอง 71 ข้อ โดยคณะท างานในโครงการฯ ได้มีการทบทวนนโยบาย และแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ คอร์รัปชัน และมาตรการควบคุมการ
ด าเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เพ่ือยื่นขอ
รับรองจาก CAC พิจารณาให้การรับรองให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 

ทั้งนี้ นางสาววินิตา จามิกรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามเพ่ิมเตมิ  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม นางสาววินิตา จามิกรณ์ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่ต้อง
ผ่านการลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ  จึงไม่มีการลงมติ 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบบัญชีปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร ได้ชี้แจงงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อทีป่ระชุม
ดังต่อไปนี้  
 

งบดุล (ด้านสินทรัพย์) 
บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจ านวน 802.16 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2563 จ านวน 144.65

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 สาเหตุหลักเนื่องจากราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมขึ้นจากการประเมินราคา
โดยบริษัทประเมินทรัพย์สิน 

 

งบดุล (ด้านหนี้สิน) 
บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมจ านวน 361.33 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 จ านวน 20.08 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 5.26 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

การเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 374.71 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 จ านวน 165.42 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.04 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ และการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนของบริษทัย่อย 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ด้านรายได้) 
บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมจ านวน 166.68 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2563 จ านวน 77.01 ล้าน

บาท คิดเปน็ร้อยละ 85.89 สามารถแบ่งประเภทของรายได้ออกเป็น 
รายได้ประกอบด้วย 
รายได้ค่าเช่าและบริการ มีจ านวน 60.94 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้น 0.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา

ร้อยละ 0.87 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งจากผลกระทบสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 บริษัทยังคงรักษาอัตราการเช่าพ้ืนที่ของลูกค้าได้ รายได้ค่าเช่าและบริการจึงเพิ่มข้ึนเล็กน้อย 

รายได้จากการขาย มีจ านวน 6.78 ล้านบาท ซึ่งลดลง 1.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.18 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าท่ีเช่าพ้ืนที่ลดลง ส่งผลให้รายได้รวมจาก
การขายไฟฟ้าจึงลดลง 

รายได้ค่าก่อสร้าง มีจ านวน 2.63 ล้านบาท ซึ่งลดลง 11.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.79 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท วินโคสท์ เซอร์วิส ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยทีด่ าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างออกไปเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 
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งบก าไรขาดทุน (ด้านต้นทุน) 
บริษัท และบริษัทย่อย มีต้นทุนรวมจ านวน 31.76 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 จ านวน 64.88 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.14 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของต้นทุนการก่อสร้างและประมาณการผลขาดทุน
โครงการก่อสร้างของบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุน (ด้านค่าใช้จ่าย) 
ค่าใช้จ่ายรวม  มีจ านวน 57.56 ซึ่งเพ่ิมขึ้น 2.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.04 เมื่อ

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่คาดว่าจะไม่ได้รับ
การช าระคืน 

ต้นทุนทางการเงิน มีจ านวน 10.73 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้น 0.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
10.08 เมือ่เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจากการบริหารงาน  

จะเห็นได้ว่าปี 2564 รายได้หลักของบริษัทยังมาจากรายได้จากค่าเช่าและบริการ ซึ่งคิดเป็น  
ร้อยละ 36.56 ของรายได้รวมโดยยังมีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 51.83 ของ
รายได้รวม ในส่วนของต้นทุนหลักมาจากต้นทุนค่าเช่าและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 
18.22 และ 42.99 ของต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมตามล าดับ 

 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
ผลประกอบการก าไร(ขาดทุน) ประจ าปี 2564 

   

บริษัท และบริษัทย่อย มีผลประกอบการก าไรสุทธิจ านวน 66.62 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปี 2563 บริษัท และบริษัทย่อย มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 73.90 ล้านบาท มีสาเหตุ
เนื่องจาก 

▪ รายได้รวมจากการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยมีจ านวนลดลงจ านวน 9.37 
ล้านบาท จากปี 2563 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของรายได้ค่าก่อสร้าง  

▪ ต้นทุนรวมลดลง โดยผันแปรตามรายได้ที่ลดลง ประกอบกับการควบคุมต้นทุนอย่าง
เคร่งครัด 

▪ ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด ต้นทุนทาง
การเงินเพ่ิมข้ึนจากดอกเบี้ยจากการบริหารงาน  

▪ ทั้งนี้ บริษัทมีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทวินโคสท์เซอร์วิสจ านวน 86.38 
ล้านบาท ดังนั้นผลประกอบการก าไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2564 จึงมี
สาเหตุจากเรื่องดังกล่าวเป็นส าคัญ 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท 
ผลกระทบด้านบวก 
นโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับโครงการซุปเปอร์อีสเทิร์นซีบอร์ด โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก  หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) คลอบคลุมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 3 จังหวัด 
ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพ่ือเป็นส่งเสริมและดึ งดูดนักลงทุน ส่งเสริมการให้บริการ One 
Stop Service ซึ่งท าเลที่ตั้งของบริษัทมีความได้เปรียบด้านคมนาคม เนื่องจากติดถนนหลักคือถนนบางนาตราด 
กม.52 การส่งเสริมนโยบายดังกล่าวของภาครัฐจะส่งผลให้บริษทัได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

การเป็นสวนอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย ซึ่งสามารถ
จัดสรรพ้ืนที่ให้เช่าและบริการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามความต้องการของลูกค้า หรือ Built to Suit ถือเป็น
ความได้เปรียบทางธุรกจิการให้เช่าและบริการพ้ืนที ่

ผลกระทบด้านลบ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ต้ังแต่ช่วงปลายปี 2562 ส่งผลต่อ

สภาพเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก และระดับประเทศ ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจดังนี้ 
➢ ส่งผลโดยตรงต่อลูกค้าต่างประเทศที่เช่าพ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตปลอดอากร โดยบางรายขอ

ลดพ้ืนที่ ขอยกเลิกสัญญาเช่าและบริการก่อนสิ้นสุดสัญญา และการไม่ต่อสัญญาเช่าและ
บริการท าให้รายได้จากการให้เช่าและบริการลดลง 

➢ ส่งผลต่อธุรกิจก่อสร้างต้องหยุดการก่อสร้างชั่วคราว อาจไม่สามารถส่งมอบงานได้ตาม
ก าหนด และมีเบี้ยปรับจากการส่งงานล่าช้า รวมถึงการจัดหาแรงงาน การสั่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง ส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้าง และผลประกอบการขาดทุนของโครงการก่อสร้าง
เพ่ิมขึ้น 

สภาพคล่องของบริษัทอาจยังส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนโครงการ และการด าเนินงานต่างๆ ของบริษัท 
ซึ่งบริษัทจ าเป็นต้องจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงิน และสถาบันอ่ืนเพ่ือเป็นทางเลือกในการจัดสรรเงินลงทุน และ
เงินทุนหมุนเวียนในบริษัท รวมถึงการมองหาพันธมิตรในการร่วมทุนในโครงการอ่ืนๆ ด้วย 

ทั้งนี ้นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้  
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :  สอบถามเรื่องภาพรวมของรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าพลังงาน 
(นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา)   แสงอาทิตยเ์ป็นอย่างไร  
ประธานฯ :   รายได้จากการจ าหน่ายไฟมาจากธุรกิจพลังงานทดแทนในบริษัทย่อย จ านวน 4 บริษัท 

ประกอบด้วย บริษัท ดับบลิว.โซล่า จ ากัด ถือหุ้น 51% บริษัท บางปะกง โซล่า พาวเวอร์ 
จ ากัด ถือหุ้น 6.12% บริษัท 105 โซล่า พาวเวอร์ จ ากัด ถือหุ้น 55.64% และ บริษัท 
ฉะเชิงเทรา โซล่า พาวเวอร์ จ ากัด ถือหุ้น 83% โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ
คอนโซลงบการเงินจ านวน 3 บริษัท แบ่งการจ าหน่ายไฟออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
สัญญาซ้ือขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งจ าหน่ายไฟมาแล้วเป็น 
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ระยะเวลาประมาณ 7 ปี ส่วนที่ 2 คือการขายไฟในสวนอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทขาย
ขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยจ์ านวน 2 แห่ง ดังนี้  

1. สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์  
2. บีพี อินดัสเทรียล พาร์ค 

ในปี 2564 บริษัทได้ขยายการลงทุนโดยการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไป
ยังหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ก าลังการผลิต 66 
กิโลวัตต์ และ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) เฟสที่1 ก าลังการผลิต 264 
กิโลวัตต์ และแบตเตอรี่ส ารอง ESS100 เป็นโครงการน าร่อง และยังมีแผนในการขยาย
โรงไฟฟ้าไปยังสถานีโครงข่ายของ ททบ.5 อีกกว่า 52 สถานีทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการ
ระยะยาว สรุปได้ว่าภาพรวมของรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มพลังงานทดแทน
เดิมจากการจ าหน่ายผ่านระบบสมาร์ทกริดภายในสวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทได้เพ่ิมรายได้จากการจ าหน่ายไฟให้กับหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือไม่เป็น
การพึ่งพารายได้จากลูกค้ารายเดียว เป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนได้อย่าง
ยั่งยืน  

 
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ททบ.5 มีประมาณการ 
(นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา) รายได้เท่าใด และที่บริษัทได้ลงนามใน MOU กับ ททบ.5 เรื่องการ

พัฒนาระบบแบตเตอรี่ส ารองเป็นอย่างไร 
ประธานฯ : โรงไฟฟ้า ททบ.5 เฟสที่ 1 ก าลังการผลิต 264 กิโลวัตต์ พร้อมแบตเตอรี่ส ารอง ESS100 

บริษัทจ าหน่ายไฟในราคาส่วนลด 20% จากคา่ไฟของการไฟฟ้านครหลวง ทั้งนี้รายได้จาก
การขายไฟจะผันแปรตามการใช้ไฟฟ้าซึ่งคาดว่า ททบ.5 จะใช้ไฟเต็มตามโหลดการผลิต
ของโรงไฟฟ้า ส่วนเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาระบบแบตเตอรี่ส ารองเพ่ือความยั่งยืน
ด้านพลังงาน ที่ลงนามกับ ททบ.5 นั้นคือ การน าระบบเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ในการ
ส ารองไฟโดยการท างานของแบตเตอรี่ส ารองในเฟสที่ 1 นี้จะแยกการท างานออกจาก
ระบบโซล่าออนกริด ส่วนการพัฒนาระบบแบตเตอรี่ในโครงการอ่ืนกับ ททบ.5 จะมีการ
พัฒนาและออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานต่อไป  

 
สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย : สอบถามเรื่องการตั้งส ารองในคดีความ และข้อพิพาทของบริษัท  
ประธานฯ : เรื่องการต้ังส ารองในคดีความ และข้อพิพาทของบริษัท ผู้สอบบัญชีได้มีการตั้งส ารอง

ประมาณการหนี้สินในคดีความท่ีถูกฟ้องร้องครบทุกคดีความ 
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ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :  สอบถามเรื่องส่วนต ่ามูลค่าหุ้นที่เคยขอขยายไว้ 3 ปี และได้ขอขยาย 
(นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา)   ออกไปอีก 5 ปี เพราะเหตุใด 
ประธานฯ : ส่วนต ่ามูลค่าหุ้นมีจ านวน 283.10 ล้านบาท โดยสาเหตุที่บริษัทขอขยายระยะเวลาการ

แก้ไขส่วนต ่ามูลค่าออกไปอีก 5 ปีนั้น เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-
19 ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อแผนการด าเนินการใน 
การจัดตั้งกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และบริษัทไม่ต้องการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทในการแก้ไขส่วนต ่ามูลค่าหุ้น ดังนั้นเพ่ือให้ฝ่ายบริหารมีระยะเวลาใน
การด าเนินการแก้ไขปัญญาดังกล่าว จึงได้ขอขยายระยะเวลาในการแก้ไขการลดส่วนต ่า
มูลค่าหุ้นดังกล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี (เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2569) ซึ่ง
คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถแก้ไขปัญหาส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด    

 
สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย : สอบถามเรื่องรายได้จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 86.38 ล้านบาทเป็น

รายได้จากการกลับรายการทางบัญชี ในปี 2565 บริษัทมีนโยบายในเรื่องดังกล่าว
อย่างไร 

ประธานฯ : ในปี 2564 บริษัทได้ด าเนินการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1 บริษัท และปิดช าระบัญชี
อีก 1 บริษัท ส่งผลให้บริษัทมีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งในปี 2565 
บริษัทยังคงมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยมีแผนในการขยายธุรกิจ
หลักคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง แต่หากธุรกิจใดได้รับผลกระทบ
ในการด าเนินกิจการ บริษัทจะพิจารณาการด าเนินการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อไป 

 

นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุล และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้   
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
- เห็นด้วย 308,270,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่

เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย    
 

 นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการ
ด าเนินงานก าไรสุทธิจ านวน 66.62 ล้านบาท แต่เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผล
การด าเนินงานขาดทุนสะสมจ านวน 339.58 ล้านบาท ท าให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินก าไรไว้เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายได้ จึงขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ ขอแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ิมเติม ดังนี้ 
ขณะนี้ เวลา 14.38 น. มีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจ านวน 1 คน จากเดิม 28 คน รวมผู้ถือ

หุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจ านวน 29 คน แบ่งเป็นเข้าประชุมด้วยตนเอง 4 คน ถือหุ้นรวมจ านวน 145,475,100 หุ้น 
รับมอบฉันทะ 25 คน ถือหุ้นรวมจ านวน 219,790,491 หุ้น จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเองและมอบฉันทะ
รวมกันทั้งสิ้น 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.09 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่จ าหน่ายได้ 

ทั้งนี้ นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดสอบถามเพ่ิมเติม  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงด
การจัดสรรเงินก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออก
เสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้     

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายด้วยคะแนน
เสียง ดังนี้  
- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่

เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
 

 นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพรบ. บริษัทมหาชน จ ากัด มาตรา 115  และ
ข้อบังคบับริษัทข้อ 44  การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้  ในกรณีท่ีบริษัทยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ซึ่งตามหนังสือของสภาวิชาชีพนักบัญชี ฉบับลงวัน 26 มกราคม 2549   
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“หากบริษัทจะจ่ายเงินปันผล ก าไรสะสมคงเหลือหลังจากจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าส่วนต ่า
มูลค่าหุ้นทีค่้างอยู่ในบัญชี”  

 โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงิน
รวม แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบ
การเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดที่ก าหนดไว้ และค านึงถึงสภาพคล่องของบริษัทที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้
โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากภาวะ
เศรษฐกิจและผลการด าเนินงานเช่นกัน 

 และเนือ่งจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมจ านวน 339.58 ล้านบาท และมีส่วน
ต ่ากว่ามูลค่าหุ้นจ านวน 283.10 ล้านบาท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 และมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ 2544) ท าให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

ทั้งนี้ นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดสอบถามเพ่ิมเติม 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงด
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ จึง
กลา่วสรุปเป็นมติดังนี้   
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  

- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ   
 

นายดุษฎี สินเจิมสิริ กรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  มีกรรมการซึ่งครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระตามข้อบังคับ
บริษัทหมวดที่ 5 ข้อ 19 จ านวน 4 ท่านคือ 1) นายจักร จามิกรณ์ 2) นางสาววินิตา จามิกรณ์ 3) นายพัฒน์พงษ์ 
หลิมไชยกุล และ 4) พลตรีสุรศักดิ์ ศุขะ ซ่ึงกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงความประสงค์ที่จะงดเข้า
ร่วมประชุมพิจารณาในวาระนี ้
 ดังนั้น นายดุษฎี สินเจิมสิริ จึงขอเชิญให้กรรมการซึ่งต้องออกจากวาระที่เข้ารว่มประชุมในครั้งนี้จ านวน 4 
ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพ่ือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งโดยอิสระ 
 นายดุษฎี สินเจิมสิริ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่านดังกล่าว  
และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ พิจารณาแล้วเห็นว่า
สมควรเสนอที่ประชุม ให้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน คือ     
1) นายจักร จามิกรณ์ 2) นางสาววินิตา จามิกรณ์ 3) นายพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล และ 4) พลตรีสุรศักดิ์ ศุขะ กลับ
เข้าด ารงกรรมการบริษัทต่อไป โดยรายนามและประวัติย่อของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 3 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้  โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณา  และลงมติแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้  
 

1. ขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งให้ นายจักร จามิกรณ์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ และ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

2. ขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งให้ นางสาววินิตา จามิกรณ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท,  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  
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- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

3. ขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งให้ แต่งตั้ง นายพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล กรรมการบริษัท กลับเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

4. ขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งให้ แต่งตั้ง พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากับดูแลกิจการ กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 ที่ประชุมได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 4 ท่านแล้ว นายดุษฎี สินเจิมสิริ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน 1) นายจักร จามิกรณ์ 2) นางสาววินิตา     
จามิกรณ์ 3) นายพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล และ 4) พลตรีสุรศักดิ์ ศุขะ กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีก
วาระหนึ่ง  
เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้าด ารงต าแหน่งอีกครั้งเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเชิญ

กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าท่ีประชุม และด าเนินการประชุมต่อ  
 
วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

 นางสาววินิตา จามิกรณ์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2565 ซ่ึง
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ ไม่เกินจ านวน 
1,800,000 บาท  ซึ่งเท่ากับที่ขออนุมัติไว้ในปี 2564 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 
 

o ค่าเบีย้ประชุม คณะกรรมการบริษัท  (ก าหนดให้มีการประชุมทกุเดือน อย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง) 

• ประธาน     12,000   บาทต่อครั้ง 

• กรรมการ      6,000   บาทตอ่ครั้ง 
o คณะกรรมการตรวจสอบ (ก าหนดให้มีการประชุมทุกไตรมาส อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง) 

• ประธาน          8,000   บาทต่อครัง้  

• กรรมการ     4,000   บาทต่อครั้ง  
o คณะกรรมการคณะอ่ืน ๆ  ก าหนดให้มกีารจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้ 

• ประธาน                8,000   บาทต่อครั้ง  

• กรรมการ               4,000   บาทตอ่ครั้ง 
o ค่าตอบแทนรายเดือน ก าหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้  

• ประธาน              12,000   บาทต่อครั้ง   

• กรรมการ               6,000   บาทต่อครั้ง 
 

ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการปี 2564 จ านวน 
459,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือน จ านวน 372,000 บาท และค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษกรรมการปี 2564 จ านวน 
12,100 บาท รวมค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 จ านวนทั้งสิ้น 843,100 บาท  
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ในปี 2565 นี้ คณะกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท 

ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากทิศทางและการเติบโตของ
ธุรกิจแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 จ านวน 1,800,000 
บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564  

ซ่ึงจากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกัน พบว่า
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีจ านวนต ่ากว่าเมื่อเทียบกับบริษัทอ่ืน อีกทั้งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ 
ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่ใช้จริง จะพบว่าค่าตอบแทนที่ใช้จริงต ่า
กว่าค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี   

ทั้งนี้ นางสาววินิตา จามิกรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามเพ่ิมเติม 

นางสาววินิตา จามิกรณ์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยกล่าว
สรุปเป็นมติดังนี้    

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 จ านวนเงินไม่เกิน 
1,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่

เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- ไม่เห็นด้วย 0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

 นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า  โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและ 
บริหารความเสี่ยง  และคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแต่งตั้ง 

1.  นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7881 หรือ 
2.  นางสาวชลทิชา เลิศวิไล     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  12258 หรือ 
3.  นางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  12261 หรือ 
4.  นางสาวรัชนก เจนสุวรรณ     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  13765 
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แห่ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจ าปี 2565 โดย
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท และบริษัทย่อย และหรือ
บริษัทร่วมของบริษัท และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,104,000 บาท ซึ่งเป็น
อัตราที่น้อยกว่าค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2564 จ านวน 490,000 บาท เนื่องจากในปี 2564 บริษัทได้ปิด
กิจการบริษัท วินโคสท์ ออโตโมทีฟ และได้จ าหน่ายเงินลงทุนของบริษัท วินโคสท์ เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จึง
ส่งผลให้ค่าสอบบัญชีในปี 2565 ลดลง 

ทั้งนี้ นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดสอบถามเพ่ิมเติม 

นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผุ้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2565 โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือ
งดออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จ านวน 2,104,000 
บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่

เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

 นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุม  รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 นั้น ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดเสนอวาระใด ๆ 
ดังกล่าว  
 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ 2535 มาตรา 105 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2544) ก าหนดไว้
ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ 
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 เมื่อไม่มีข้อเสนอแนะ หรือค าถามใด ๆ  เพ่ิมเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร จึงขอให้
ประธานฯ  กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  
รวมทัง้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกท่าน  และขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 15.02 น. 
 
 
 
      ลงชื่อ....................................................ประธานท่ีประชุม 
                                                                              (นายจักร  จามิกรณ์) 
             ประธานกรรมการ 
 
 
 

ลงชื่อ....................................................เลขานุการที่ประชุม 
                                                                       (นางสาวยุพาภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์) 
              เลขานุการบริษทั 
 


