
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจำปี 2565 
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

วันที่ 29 เมษายน 2565  
 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ท่ี 
29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting ) ตามพระราชกำหนดว่า
ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

เร่ิมการประชุม 

 นางสาวสุจิตรา ขันธวงศ์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน)  

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ์ ประธานกรรมการ   
2. รศ. ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางทิพยสุดา ถาวรามร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายอภิชาติ ลิ้มเมธี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นางสาวนิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล กรรมการและกรรมการบริหาร 
6. นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
7. นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
8. ผศ. ดร. เผ่าภัค ศิริสุข กรรมการ 
9. นางนฤมล ศักดิ์สิทธิเสรีกุล กรรมการ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวธารนันท์  ทั่วด้าว กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรมองค์กร   
2. นายมิ่งขวัญ สังขมณี กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ-ธุรกิจวิศวกรรม 
3. นายพีรพงษ ์หลิ่วผลวณิชย์ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ-ธุรกิจเช้ือเพลิง 
4. นายพีรณัฐ ตันติจัตตานนท์ กรรมการบริหาร ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ-ต่างประเทศ 
5. นางสาวสุจิตรา ขันธวงศ ์ เลขานุการบริษัท 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด  (“Deloitte”) 

1. นายมงคล สมผล 
2. นางสาวสุดสวาท ฤทธิ์วรา 
3. นางสาวกุลพัฒน์ ดุลยะเมธ ี

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลต้ิง จำกัด 

1. นางสาวจิตติวรรณ  กันตะสิริพิทักษ์ 
2. นางสาวพนิสา โภควุฒิธำรง 
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 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางสาวสุจิตรา 
ขันธวงศ์ เลขานุการบริษัท แจ้งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565 โดย ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น  12,068  ราย จำนวนหุ้น
ทั้งหมด  1,280,000,000 หุ้น  

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) มาตรา 
103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
จำนวน 17 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 30 ราย รวมทั้งสิ้น 47 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 728,772,603 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
56.9354 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียน และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุม 
ภายหลังจากท่ีเริ่มประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาลงมติ 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปรับจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการออกเสียง
ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงจะดําเนินการผ่านระบบ E-AGM และถ่ายทอดสดการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 

 เมื่อผู้ถือหุ้นได้มาครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่
ระบุในหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้ได้มอบหมายให้นางสาวสุจิตรา ขันธวงศ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการ
ออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี ้

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม  

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่อง ตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และแจ้งผลลงคะแนนต่อท่ีประชุมเมื่อมีการรับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น
ตามลำดับ  

2. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
เรื่องนั้น 

3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น 
เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะ
สามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงท้ังหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงท่ีมีอยู่ ทั้งนี้ 
หากผู้รับมอบฉันทะท่ีเป็นคัสโตเดียนออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงท่ีลงทะเบียนจะถือว่าเสียงท่ีขาดเป็นการงดออกเสียง 

4. ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยจะนำ
คะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะนับคะแนนท้ัง เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบทันที
หลังจากลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแสดงผลคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย 

5. ในกรณีผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ บันทึกการออกเสียงลงคะแนน ดังกล่าว พร้อมกับ
การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รบัมอบฉันทะ หากผู้รับมอบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร  

6. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะโดยได้ออกเสียงลงคะแนนแลว้ เลขานุการบริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนและประมวลผลลว่งหน้า โดยที่
ปรึกษากฎหมายได้สอบทานความถูกต้องแล้ว โดยผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องออกเสียงลงคะแนนอีก 
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ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน  

1. ในการลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด 
( 1 นาที ) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้วระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึงว่า ยืนการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง
เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีก
ครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ 

2. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอใหท่้านกลับมายังหนา้ต่าง E – meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ 
โดยเจ้าหนา้ทีจ่ะทำ การรวบรวมคะแนนท้ังหมดจากในระบบลงคะแนน 

วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น 

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ
นั้น ๆ ตามความเหมาะสม 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถส่งคำถามในฟังก์ช่ัน CV Q&A แล้วกดส่งคำถามใน
ระบบ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดคำถามหรือการแสดงความเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ 
รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมและก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ร่วมเข้าประชุมรายอื่น 

4. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา คัดเลือกคำถาม
ตามความเหมาะสม เพื่อรักษาระยะเวลาในการประชุม 

ทั้งนี้ หากมีคำถามค้างอยู่ บริษัทฯ จะชี้แจงและเผยแพร่คำตอบพร้อมกับรายงานการประชุมในครั้งนี้ ผ่านทางเวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน 
นับแต่วันประชุม หรือภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รายงานการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในการประชุม
คราวถัดไป 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าระหวา่งวันท่ี 
1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียด ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบเผยแพร่
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด 
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม  

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญนางสาวอารียา ปาลี ตัวแทนที่
ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอสพีแอลเอ ลอว์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่สังเกตการณ์และเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง เพื่อ
ส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้
ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยช้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยระหว่างการประชุมบริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการประชุม รวมทั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งา น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ที่ปรากฎในหนังสือเชิญประชุม  

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด 
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       นอกจากนี้ บริษัทฯ แผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 ล่วงหน้าก่อน
การประชุม 21 วัน และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนการประชุม 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม 
ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ  

ประธานฯ ได้กล่าวสวัสดีและยินดีต้อนรับผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ถึงแม้ว่าในการประชุมในวันนี้
เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประชุมที่ยังต้องทำงานร่วมกันในสถานที่เดียวกันเพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้น การประชุมจึงยังคงเป็นไปอย่างกระชับเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ตาม
มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข และหากเกิดปัญหาการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตขัดข้อง ทำให้ประธานฯ 
ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ ขอมอบหมายให้นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ในการดำเนินการ
ประชุมแทน  

 ประธานฯ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลกำกับกิจการ  ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบาย และมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องให้กับพนักงาน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตราการต่อต้านการคอร์รัปชั่น แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปช่ันของภาคเอกชนไทย ซึ่งมีแผนจะเข้าร่วมโครงการภายในปีนี ้ 

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้กล่าวถึง ภาพรวมของธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน ที่สามารถทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ จึงถือเป็นการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโลก ซึ่งเป็น
แผนงานในการจัดทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรอีกด้วย 

  จากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564   

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดใน
วาระนี้ต่อท่ีประชุม 

 นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,735 
ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 31 หรือ 784 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 2,520 ล้านบาท กำไรขั้นต้นเท่ากับ 326 ล้าน
บาท ลดลงประมาณรอ้ยละ 5  หรือ 17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 343 ล้านบาท สาเหตุมาจาก รายได้จากธุรกิจ EPC ที่
มีการรับรู้รายได้ของโครงการใหญ่ในปี 2563 ไปค่อนข้างเยอะแล้ว ยังคงเหลือรับรู้รายได้ในปี 2564 บางส่วน   แม้ว่ารายได้และ
กำไรขั้นต้นจะลดลง แต่กำไรสุทธิมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเท่ากับ 147 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 หรือ 52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนเท่ากับ 95 ล้านบาท เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างองค์กร นอกจากนี้ กำไรสุทธิของกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า และกลุ่มธรกิจ
วิศวกรรม มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 21.5 และร้อยละ 18 ตามลำดับ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการสร้างกำไรจาก
โครงการใหม่ของบริษัทฯ     

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่ากับ 138 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7.98 หรือ 16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนเท่ากับ 122 ล้านบาท สาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานและที่ปรึกษาเกี่ยวกับ IPO ที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง
หลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนมีการลดลงเนื่องจาก 
IPO   

รายได้แยกตามธุรกิจ (1) ธุรกิจผลิตไฟฟ้า มีรายได้ 538 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยะล 23.9 หรือ 104 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 434 ล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือการเริ่มดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแห่งใหม่และการเพิ่มกำลัง
การผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ซึ่งมีกำลังการผลิต 7.36 เมกะวัตต์ สัดส่วน
รายได้ของปี 2563 และ 2564 เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.22 และ 31.50 ตามลำดับ  (2) ธุรกิจวิศวกรรม มีรายได้ 1,183 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42 หรือลดลง 852 ล้านบาท จากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 2,035 ล้านบาท สาเหตุมาจากธุรกิจวิศวกรรมมีการรับรู้
รายได้ส่วนใหญ่ในปี 2563 ทำให้รับรู้รายได้ลดลงในปี 2564     
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กำไรขั้นต้นแยกตามธุรกิจ (1) ธุรกิจผลิตไฟฟ้า อัตราการเติบโตของกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 33 เนื่องจาก
บริษัทฯ มีกำหลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ทำให้ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 21.52 (2) ธุรกิจวิศวกรรม อัตรา
การเติบโตของกำไรขั้นต้นลดลงคิดเป็นร้อยละ 16 แต่บริษัทฯ มีกำไรจากการก่อสร้างเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 18 

เหตุการณ์สำคัญในปี 2564 และแผนการดำเนินงาน 

- วันท่ี 2 กันยายน 2564 บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ช่ือย่อ 
CV และเข้าทำการซื้อขายวันแรกในวันที่ 2 กันยายน 2564 จำนวนหุ้นท่ีเสนอขาย 320 ล้านหุ้น 

- วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ บริษัท สยามเพ็ลเล็ทพาวเวอร์ จำกัด (SPP) 
ที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ  

- แผนงานธุรกิจไฟฟ้า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง จากปี 2564 โดยเขา้ซื้อ 
SPP ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม จำนวน 7.36 เมกะวัตต์  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับ
การคัดเลือกเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อชุมชุนที่ใช้พลังงานชีวมวล ทั้ง 3 โครงการ รวมเป็นกำลังการ
ผลิต 19.8 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการเตรียมสัญญากับหน่วยงานราชการ  

- โครงการโรงงานไฟฟ้าท่ีประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จากสถานการณ์โควิด -19 
ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเดินทางได้ แต่กลางปีนีค้าดว่าจะสามารถเดินทางเข้าประเทศญีปุ่่นและดำเนินงานใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ 

- บริษัทฯ ได้นำเสนอการดำเนินธุรกิจตา่ง ๆ ทั้งธุรกิจไฟฟ้า วิศวกรรม และการผลิตเช้ือเพลิง ให้ผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สำหรับธุรกิจผลิต
เชื้อเพลิงในประเทศจะเป็นการพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อจำหน่าย โดยจำหน่ายผ่านบริษัทลูกค้า
หรือการจำหน่ายตรง 

- โครงการธุรกิจที่ประเทศเวียดนาม ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดหา แปรรูปและขายเชื้อเพลิงชีวมวลในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ ชีวมวลบด ชีวมวลอัดเม็ด เพื่อใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึง
การส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน เพื่อเสริมความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ฯ และ
ลูกค้าภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ   

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดง
ความเห็นและสอบถาม 

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 

วาระที่ 2       พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

ประธานฯ มอบหมายให้นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่
ประชุม  

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา
งบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ทีผ่่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ดังรายละเอียดปรากฎอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code 
พร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ภายใต้หัวข้อรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือ
ได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำ 
หรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีขอบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขโดยระบุ
ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ
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ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ รายการทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

 
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2563 ปี 2564 
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 1,941.51 3,312.33 
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 1,350.74 1,354.99 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 590.77 1,957.34 
รายได้รวม (ล้านบาท) 2,520.59 1,735.87 
กำไรสุทธิ - ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท) 95.05 147.17 
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น) 0.32 0.14 

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไมม่ีผู้ถือหุ้นได้แสดง
ความเห็นและสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 
 
มติท่ีประชุม 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 728,772,703 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 
รวม (  48 ราย)  728,772,703  
หมายเหตุ  ในวาระนี้ ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสม 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีรภัทร์ เพ็ขรโปรี ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่
ประชุม  

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงต่อผู้ที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป โดยคำนึงถึง
กระแสเงินสดจากการประกอบการ และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหากเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรและสามารถดำรง
เงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอ ภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่
แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป 

 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะคํานึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะการเงินของบริษัทฯ ข้อบังคับหรือ เงื่อนไขที่เกี่ยวกับการ
จ่ายเงินปันผลที่กําหนดโดยสัญญาเงินกู้ยืม หุ้นกู้ สัญญาซึ่งก่อให้เกิดภาระหนี้สินของบริษัทฯ หรือ  ข้อตกลงหรือสัญญาอื่น ๆ ที่
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บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน  และปัจจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ บริษัทมหาชนจํากัดฯ ที่กําหนดว่าบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงิน
ปันผลได้หากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกําไรสุทธิสําหรับปีนั้น ๆ ก็ตาม และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
จํากัดฯ ยังกําหนดให้บริษัทฯ สํารองเงินตามกฎหมายในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนอกจากเงินสํารอง 
ที่กฎหมายกําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดสรรเงินสํารองประเภทอื่นได้อีกตามที่
เห็นสมควร 

 จากนั้นประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสม บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ
จํานวน  18.38 ล้านบาท และกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจํานวน 93.48 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.0235 บาทต่อหุ้น (2.35 สตางค์ต่อหุ้น) และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตรา 0.0132 บาทต่อหุ้น (1.32 สตางค์ต่อหุ้น) และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.0103 บาทต่อหุ้น (1.03 สตางค์ต่อหุ้น)  หรือคิดเป็นจํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 30.08 ลา้นบาท 
จากกําไรสุทธิและกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 893,287 บาท  

 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกําหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลใน วันที่ 11 มีนาคม 2565 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD 
หรือวันท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลใน วันท่ี 10 มีนาคม 2565) และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ซึ่งบรษิัทฯ จะ
จ่ายเงินปันผลไดก้็ต่อเมื่อไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้ 

 สำหรับเงินปันผลในอัตรา 0.0235 บาทต่อหุ้น (2.35 สตางค์ต่อหุ้น) ซึ่งจะจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี และกำไร
สะสมของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอ
เครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่ง
ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมาย จะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ 

 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 

กำไรสุทธิ  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

17,865,736.00 บาท 

กําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

75,991,267.00 บาท 

หักสำรองตามกฎหมาย 893,287 บาท 
จำนวนหุ้น 1,280,000,000 หุ้น 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 0.0235 บาท 
รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 30,080,000 บาท 
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 168.37 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากน้ัน ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี้  
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มติท่ีประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 893 ,287 
บาท และการจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากกําไรสุทธิและกําไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตรา 0.0235 บาทต่อหุ้น (2.35 สตางค์ต่อหุ้น) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตรา 0.0132 บาทต่อหุ้น (1.32 สตางค์ต่อหุ้น) และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.0103 บาทต่อหุ้น (1.03 สตางค์ต่อหุ้น)  หรือคิดเป็นจํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 30.08 ล้านบาท
ให้แก่ผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 มีผู้ถือหุ้นท่ี จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 728,772,703 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 
รวม ( 48 ราย)  728,772,703  
หมายเหตุ ในวาระนี้ ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระนี้ ประธานฯ เชิญให้กรรมการที่ครบกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 กล่าวคือ นางนฤมล ศักดิ์สิทธิเสรีกุล นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. เผ่าภัค ศิริสุข  

เลขานุการบริษัท   ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) 

ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3) โดยกรรมการ ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับ
ตำแหน่งอีกก็ได้ 

       ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการรวม 9 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้  

ชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 
วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจบครบกำหนด

พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคร้ังนี้ 

1. นางนฤมล  ศักดิ์สิทธิเสรีกุล กรรมการ 2 ปี 

2. นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี กรรมการ 2 เดือน  

(ตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก) 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เผ่าภัค ศิริสุข 

 

กรรมการ 2 เดือน 

(ตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก) 

 

ทั้งนี้ นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เผ่าภัค ศิริสุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน
กรรมการที่ลาออก ซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 
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อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกดัฯ 
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้า
มายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้  

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองถึง
ความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ  และระมัดระวัง โดย
พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของ คุณสมบัติและทักษะของ
กรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว 
เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ  อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของ
หนังสือเชิญประชุม 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ซึ ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและ
ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถ อุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมเพื่ออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้น
จากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติของ
กรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว อนึ่ง ภายหลังจากที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระนี้ ให้กรรมการทั้งสาม
ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
แสดงความเห็นและสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ท่ีประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระประจำปี 
2565 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมติเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล และอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

1. มีมติเลือกนางนฤมล  ศักดิ์สิทธิเสรีกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 728,772,703 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 
รวม ( 48 ราย)  728,772,703 - 
หมายเหตุ ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 
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2. นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 728,772,703 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 
รวม ( 48 ราย)  728,772,703 - 
หมายเหตุ ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เผ่าภัค ศิริสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 728,772,703 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 
รวม ( 48 ราย)  728,772,703 - 
หมายเหตุ ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 
เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เชิญนางนฤมล  ศักดิ์สิทธิเสรีกุล  นายธีรภัทร์  

เพ็ชรโปรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เผ่าภัค ศิริสุข กลับเข้ามาในห้องประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมในระเบียบวาระ
ต่อไป 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการบริษัท 
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33. กำหนดให้การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  (2/3) ของ
จำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัทฯ 
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการ  ดำเนินงานโดยรวมของ
บริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาดในขนาดใกล้เคียงกับของบริษัทฯ และ
บริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท  เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565  ดังนี้  
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(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

 อัตราค่าตอบแทน 
 ปี 2564 ปี 2565 (ปีที่เสนอ) 
คณะกรรมการบริษัท 
ค่าตอบแทนประจำ คน/เดือน คน/เดือน 
ประธานกรรมการ 30,000 บาท  30,000 บาท  
กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 10,000 บาท 10,000 บาท 
กรรมการ (ท่ีเป็นผู้บริหาร) ไม่ม ี ไม่ม ี
เบ้ียประชุม คน/คร้ัง คน/คร้ัง 
ประธานกรรมการ 20,000 บาท 20,000 บาท 
กรรมการ 15,000 บาท 15,000 บาท 
โบนัสกรรมการ ทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.8 ของ

จำนวนเงินปันผลรวมต่อปี ใน
อัตราการจ่ายเงินปันผลไม่น้อย
กว่าร ้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของ
งบการเง ินเฉพาะก ิจการของ
บริษัทฯ และหลังหักสำรองทุก
ประเภทตามที่กฎหมายกำหนด 
 
ทั้งนี้ ไม่เกิน 7.0 ล้านบาท ต่อปี 
โดยรวมค่าตอบแทนนประจำ
และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดย
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้
รับค่าตอบแทนท่ีเป็นโบนัส  

โบน ัส  โดยรวมค ่ าตอบแทน
ประจำและเบี้ยประชุมกรรมการ 
ทั้งคณะไม่เกิน 7.0 ล้านบาท ต่อ
ปี โดยกรรมการที่เป็นผู ้บริหาร
จะไม่ได้ร ับค่าตอบแทนที ่เป็น
โบนัส 
 

 
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย  

 
 อัตราค่าตอบแทน 
 ปี 2564 ปี 2565 (ปีที่เสนอ) 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนประจำ คน/เดือน คน/เดือน 
ประธาน 20,000 บาท  20,000 บาท  
กรรมการ ไม่ม ี ไม่ม ี
เบ้ียประชุม คน/คร้ัง คน/คร้ัง 
ประธาน 15,000 บาท 15,000 บาท 
กรรมการ 10,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนประจำ ไม่ม ี ไม่ม ี
เบ้ียประชุม คน/คร้ัง คน/คร้ัง 
ประธาน 15,000 บาท 15,000 บาท 
กรรมการ 10,000 บาท 10,000 บาท 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ค่าตอบแทนประจำ ไม่ม ี ไม่ม ี
เบ้ียประชุม คน/คร้ัง คน/คร้ัง 
ประธาน 15,000 บาท 15,000 บาท 
กรรมการ 10,000 บาท 10,000 บาท 

 (3) สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ  

  -ไม่มี- 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ 

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
แสดงความเห็นและสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี้ 

มติท่ีประชุม 

 ทีพ่ิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียด ที่เสนอ
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดงันี้  

 มีผู้ถือหุ้นท่ี จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 728,772,703 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 
รวม ( 48 ราย)  728,772,703 - 
หมายเหตุ ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าบัญชี ประจำปี 2565  

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ตอ่ท่ีประชุม โดยเลขานุการบริษัท ได้
ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ. 52 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี  

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจำกัดฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด  (“Deloitte”) และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก Deloitte ได้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ รับผิดชอบ เป็นอิสระ พร้อมทั้งมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีและมีความเข้าใจในธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีซึ่ง
มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2565  

1) นายมงคล สมผล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที ่8444 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560)
และ/หรือ 
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2) นายมนูญ มนูสุข ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4292 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือใน
งบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ 

3) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 6797 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือใน
งบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ 

4) นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 6523 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือใน
งบการเงินของบริษัทฯ) 

ในกรณีที่ผูส้อบบัญชีดังกลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชรีับอนุญาตรายอื่นจาก 
Deloitte ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได ้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไมม่ีสว่นได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ  งบ
การเงินของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
นอกจากน้ี ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี (นับรวมกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้) ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ คณะกรรมการตลาดทุนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีจาก Deloitte  ทั้ง 4 ท่านของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 4 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
2565 และมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,460,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2564 ทั้งนี้ ไม่รวม
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายจริง ดังมีรายละเอียดตามนี้ 

ค่าสอบผู้สอบบัญช ี 2564 2565 (ปีที่เสนอ) 
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (เฉพาะ 
บริษัทฯ โดยไมร่วมค่าสอบบัญชีของ 

บริษัทย่อย และบริษัทร่วม) 

 2,460,000 บาท   2,460,000 บาท 

 
อนึ่ง สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้แก่ Deloitte อยู่ในวงเงิน
โดยประมาณ 4,993,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ซึ่งบริษัทย่อยจะจ่ายตามจริง  

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีจาก Deloitte จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจํานวน 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทํางบการเงินได้ทันตาม
กําหนดระยะเวลา ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่จ่ายให้กับ Deloitte 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte กล่าวคือ นายมงคล สมผล และ/หรือนายมนูญ มนูสุข และ/หรือ นาย
วัลลภ วิไลวรวิทย์ และ/หรือ นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 

2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,460,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง และเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ในวงเงินโดยประมาณ 4,993,000 บาท  ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ซึ่งบริษัทย่อยจะจ่ายตามจริง 
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จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
แสดงความเห็นและสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444
นายมนูญ มนูสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4292  หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6797 หรือ 
นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6523  คนใดคนหนึ่งแห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ 
สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้ และ
อนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 จำนวนไม่เกิน 2,460,000 บาท  (โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม) ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 728,772,703 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 
รวม ( 48 ราย)  728,772,703  
หมายเหตุ  ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 

   ประธานฯ  มอบหมายให้นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่
ประชุม โดยประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเงินกู้สถาบันการเงิน 
ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและลดการพึ่งพิงเงินกู้จากสถาบันการเงิน บริษัทฯ เห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นหนึ่งใน
เครื่องมือทางการเงินท่ีสำคัญในการระดมทุน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักวงกว้างมากขึ้นในกลุ่มนักลงทุน รวมถึงสามารถวางแผน
และบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการออกหุ้นกู้ได้ทันทีที่ตลาดเงินเอื้ออำนวย และสอดคล้องกับความต้องการใช้
เงินของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละขณะ จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฎในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว  โดยมี
รายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี ้

วัตถุประสงค ์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ชำระหนี้คืน รวมถึงเพื่อ
ความจำเป็นและเหมาะสมอื่น ๆ ในอคาคตของบริษัท 

ประเภทหุ้นกู ้ : หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ไม่
ระบุช่ือผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธหิรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้น
กู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดหรือปัจจัยอื่นใดในขณะ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง  

วงเงิน : วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุด
เดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และในกรณีที่มีการซื้อคืน และ/หรือไถ่
ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลทำให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ของบริษัทฯ ลดลง วงเงินของ
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หุ้นกู ้ที ่ไถ่ถอนแล้วหรือ บริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที ่บริษัทฯ 
สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal) 

ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้ตาม และ/
หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing นั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้น
ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่ บริษัทฯ สามารถทาการออกและเสนอ
ขายได้ 

อายุของหุ้นกู ้ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้
พิจารณาการกำหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสาร ลักษณะการใช้
เงิน และสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละครั้ง  

สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า 

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และหรือในลักษณะหมุนเวียน โดยเสนอขาย
ต่อประชาชนทั ่วไป  (Public Offering) และ/หร ือ ผ ู ้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง  (Private 
Placement) และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคล และผู้ลงทุน
ใดๆ โดยอาจเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้น
กู้นั้น  

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มี
สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ใน
แต่ละครั้ง  

การขึ้นทะเบียนหุน้กู ้ : บริษัทฯ อาจนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่
เหมาะสมและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในกฎหมายและประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

และมอบหมายใหก้รรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นผู้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้  

(ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อลักษณะการขายหุ้นกู้ 
จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกันราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลา
ไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 

(ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก
หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือใน
กรณีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร 

(ค) ติดต่อ เจรจา ตกลง ลงนาม ส่งมอบ แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
รวมถึงการให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร และ/หรือ คำขออนุญาต กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
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หุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองแห่งใด ๆ 
และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประการจนเสร็จการ  

(ง) แต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของบริษัทฯ เพ่ือกระทำการต่าง ๆ ตามข้อ (ก) – (ค) ข้างต้น 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่มีข้อซักถาม จึง
ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และมอบหมายให้กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตาม
รายละเอียดที่เสนอ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
(3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 728,772,703 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 
รวม ( 48 ราย)  728,772,703  
หมายเหตุ  ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 
วาระที ่8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)   

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  แต่ปรากฎว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเข้ามายัง 
บริษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดใน
หนังสือเชิญประชุม ซึ่งตามกฎหมายกำาหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย
แล้วทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 426,666,667 หุน้ จากจำนวนหุ้นท้ังหมด 1,280,000,000 หุ้น สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
อื่นนอกจากท่ีกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้  

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นนายดิษกร เทพจอมใจ ได้ส่งอีเมลสอบถามล่วงหน้า ประธานฯ จึงขอให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ช้ีแจงข้อมูล  

1. ความก้าวหน้าของโครงการโมดูลาร์ คอนสตรัคชั่น และสัดส่วนของรายได้ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า หลังจากได้เข้าทำสัญญากับลูกค้ารายใหญ่แล้ว บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินงาน
และส่งมอบสินค้าบางส่วนแล้ว บริษัทฯ ได้รับงานอย่างต่อเนื่องจากลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ ฝ่ายจัดการคาด
ว่า ช่วงครึ่งปีหลังบริษัทฯ จะเติบโตและมีรายได้เพิ่มขึ้น  
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี ้แจงว่า  บริษัทฯ จะรับรู้รายได้ในไตรมาที่ 1 ปี 2565 ตามสัญญากับลูกค้า
ประมาณ 10 ล้านบาท  บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ว่า สัดส่วนตามสัญญากับลูกค้าใหม่ จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 
3-5 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี 2565 

2. การเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชม  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เข้าร่วมการประมูล ครั้งที่ 1 และผ่านการคัดเลือก 
3 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิต 19.80 เมกะวัตต์ ซึ่งรอการประกาศลงนามสัญญาอยา่งเป็นทางการหลงัจาก
ที่บริษัทฯ ได้แจ้งความพร้อมไปแล้ว  
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3. แผนลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)  
และสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) เพื่อนำมาใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผย
ข้อมูลเพิ่มเติมหากมีความก้าวหน้าในอนาคต 
 

4. เสนอให้บริษัทฯ ทำงานประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ มากขึ้น  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า บริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลและประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ มากขึ้น ปัจจุบัน 
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเว็ปไซต์แล้ว และจะนำเสนอข้อมูลใหม่ ๆ ให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบต่อไป    

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม  และกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 11.29 น.  

ณ เวลาปิดประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย และ
ผู้รับมอบฉะทะ จำนวน 30 ราย รวมทั้งสิ้น 49 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 728,864,403 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.9425 ของจำนวน
หุ้นท่ีออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท   

 
 

                           

    (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์) 
        ประธานในที่ประชุม 
                 -สุจิตรา ขันธวงศ์- 
 (นางสาวสุจิตรา ขันธวงศ์) 
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักเลขานุการบริษัท 

โทรศัพท์ 0-2731-7999 ต่อ 406 และ 407  
อีเมล Comsec@cloverpower.co.th 
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