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รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
  บริษัท ซพีีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมริาเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น 99  

ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
 

กรรมการของบริษทัที่เข้าร่วมประชมุ 

1. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา  ประธานกรรมการบรษิัท/ กรรมการอิสระ    

2. คุณสุวิทย์   สิงหจันทร์    ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

3. คุณวัลชลีย์  กาญจนจงกล  รองประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

4. คุณวรพจน์   ยศะทัตต์   กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

5. คุณสมศักดิ์  หลิมประเสริฐ   กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิาร  

6. คุณชัยยศ        ปิยะวรรณรัตน ์                กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

7. คุณนพดล  วิเชียรเกื้อ  กรรมการ/ กรรมการผูจ้ัดการ 

8. คุณหฤทยั หลิมประเสริฐ  กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ัดการ (ฝ่ายบริหาร) 

9. คุณมนต์ชยั  ธัญธเนส   กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม) 

ผู้บริหารของบริษัทที่เขา้ร่วมประชมุ 

 1. คุณณัฐชานันท์  เธียรชยัตระกูล  ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

 2. คุณผกามาศ ฉิมเล็ก   เลขานุการบริษัท 

ผู้สอบบญัชขีองบริษัทที่เขา้ร่วมประชุม 

1. คุณยุทธพงษ์  เชื้อเมืองพาน 

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุด่ัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 

1. คุณกุด่ัน สุขุมานนท ์  

2. คุณธิตะวัน   ธนสมบัติไพศาล 

ผู้ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนที่จุดนับคะแนน  

 1.  คุณธนัชชญาน์ ปิยะพิชาญพงศ ์



 
 

CPT Drives and Power Public Company Limited 

  

 

2 
 

www.CPTthailand.com 
   Professional for Drives and Power 

 2.  คุณปาณิสรา ก าธรกิตติกุล  

เร่ิมประชมุเวลา 10.00 น. 

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยคุณสิตา โพธิพิพิธ ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุม 
(“ผู้ด าเนินการประชุม”) กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และชี้แจงรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการ
ออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปดิเผย ผู้ถือหุน้ทกุคนจะมคีะแนนเสียงเทา่กับจ านวน
หุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง  

2. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะ
ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงในวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในวาระใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะ หรือกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

3. เพื่อความสะดวกรวดเร็วของการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ ของบริษัทจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมด เจ้าหน้าที่
ของบริษัทจะเก็บภายหลังจากจบการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด
ประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทขอให้ท่านชูบัตรลงคะแนนและส่งบัตร
ลงคะแนนของตนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อน าไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน ทั้งนี้ ในวาระที่ 5 ซึ่งจะ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 
บริษัทจะขอให้ผูถ้ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามจ านวนกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งใหม่
เป็นรายบุคคล 

4. บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ และเป็นบัตรเสีย ซึ่งจะไม่ถือว่าผู้ถือหุ้น 
หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีบัตรลงคะแนนในลักษณะดังกล่าวลงมติ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออก
เสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะน ามาค านวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย 

(1) บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง  

(2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  
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(3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากับ  

(4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่  

                 ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากับด้วยทุกครั้ง 

5. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ 
โดยการส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องประชุม 

6. ในการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 

(ก) วาระที่จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 
วาระที่ 5 วาระที่ 7   

(ข) วาระที่จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 6 

(ค) วาระที่จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 
ได้แก่ วาระที่ 8 

7. ส าหรับการสอบถาม และ/หรือ การแสดงความคิดเห็นนั้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยให้เขียนค าถามลงใน
แบบฟอร์มที่บริษัทได้จัดไว้ ณ ที่นั่งของท่าน พร้อมระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(1)  ชื่อและนามสกุลของท่าน 

(2)  สถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 

และเมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเขียนค าถามเรียบร้อยแล้ว โปรดยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานในที่ประชุม
อนุญาตก่อน เมื่อได้รับการอนุญาตแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับกระดาษค าถามจากท่าน เพื่ออ่านค าถามให้
ประธานในที่ประชุมด าเนินการตอบค าถามต่อไป 

โดยในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 20 ราย และโดยการมอบฉันทะ 26 ราย นับรวม
จ านวนหุ้นได้ ทั้งหมด 583,120,603 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.7912 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เป็น
อันครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 42 ซึ่งก าหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบ
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ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้น
รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจ านวน 4 ราย โดยเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองจ านวน 2 ราย และโดยการมอบฉันทะจ านวน 2 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 3,755,900 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวน 50 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ทั้งส้ิน 586,876,607 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 65.2085 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 

ในการนี ้ผู้ด าเนินการประชุมเรียนเชิญ รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2564 และเปิดการประชุม โดยมอบหมาย ให้คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเปิดประชุมต่อไป 

คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2564 และเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ โดยมอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุมเริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 

ผู้ด าเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 
1 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดท า และบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่ง
ส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่
กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ดังกล่าว 

ทั้งนี้ ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม :   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

  ผู้ถือหุ้น   จ านวน (เสียง)   คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นด้วย   586,876,503      100.000 
  ไม่เห็นด้วย   0    0 
  บัตรเสีย    0    0 
  งดออกเสียง   0    -* 
            
  รวม   586,876,503      100.000 
            
  *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

หมายเหตุ:   ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 

วาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 

คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน ์ ไดม้อบหมายให้ คุณณัฐชานันท ์ เธยีรชัยตระกูล ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้น า
เสนอรายละเอียดในวาระนีต้่อทีป่ระชุม 

คุณณัฐชานันท์ เธียรชัยตระกูล ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

รายได้หลักของบริษัทนั้นมาจากการขาย โดยบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ร้อยละ 31 
รายได้จากการขายสินค้าส าเร็จเร็จรูปประเภทหน่วย ร้อยละ 37 รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง ร้อยละ 29 และ
รายได้จากการให้บริการ ร้อยละ 3 ของรายได้จากการขายและบริการทั้งหมดในรอบปี 2563  

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของรายได้บริษัทส าหรับปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เน่ืองจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 

(1) รายได้จากการขายของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 349 ล้านบาท อันเนื่องมาจาก บริษัทได้มีการ
ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้ากลุ่มเดิมและลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มมากขึ้น  และมีการขยาย
ธุรกิจไปยังตลาดโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) รวมถึงบริษัทมียอดขายที่รอรับรู้รายได้จาก
การโอน (Backlog) ในปี 2562 ซึ่งสามารถส่งมอบให้กับลูกค้า และบริษัทสามารถรับรู้รายได้ได้
ภายในปี 2563  

(2) รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตั้งของบริษัทเพิ่มขึ้น 33 ล้านบาท เนื่องจากงาน
โครงการที่มีมูลค่างานสูง และจ านวนงานที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงความคืบหน้าของการด าเนินการ
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ของงานที่เพิ่มมากขึ้นท าให้บริษัทสามารถส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้หลายโครงการ จึงเป็นผล
ท าให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้มากกว่าในปี 2562  

(3) บริษัทมีรายได้จากการให้บริการลดลงประมาณ 11 ล้านบาท อันเน่ืองมาจากผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้บริษัทมีข้อจ ากัดในการ
เดินทางในการให้บริการลูกค้า  

ในส่วนของอัตราก าไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2559 - 2560 บริษัทมีอัตราก าไรขั้นต้นเฉล่ีย 5 ปี ย้อนหลังอยู่ที่ร้อย
ละ 25 โดยในปี 2561 ถึง 2562 อัตราก าไรขั้นต้นของบริษัทนั้น ลดลงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 19 และในปี 2563 บริษัทมีอัตรา
ก าไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 12  

ในการนี ้คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 บริษัทได้มีการปรับเปล่ียนงานด้าน
การด าเนินงานของบริษัท ท าให้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงาน (Earnings Before Interest 
and Tax : EBIT) ที่เป็นบวก นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทได้รับยอดใบส่ังซื้อซึ่งมีมูลค่ารวมกันเกินกว่า 1,300 ล้านบาท 
จากลูกค้าในหลายกลุ่ม ซึ่งถือว่าเป็นยอดการส่ังซื้อที่สูงที่สุดในรอบ 25 ปี นับตั้งแต่บริษัทได้เปิดด าเนินการมา อีกทั้ง ในปี 
2563 บริษัทยังได้ขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากอุตสาหกรรมน้ าตาล อย่างไรก็ตาม รายได้
จากอุตสาหกรรมน้ าตาลน้ัน ยังถือเป็นรายได้หลักของบริษัท โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะดูแลลูกค้ากลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ บริษัทได้มีโอกาสในการประมูลงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง กลุ่มพลังงาน 
และปิโตรเคมีภัณฑ์ (Petrochemical)  ซึ่งให้บริการแก่ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ ่(Independent Power Producer : IPP) 
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) บริษัทที่ประกอบอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Petrochemical) ได้แก่ 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) และลูกค้ารายอื่นๆ จึงท าให้ยอดใบส่ังซื้อของบริษัทในปี 2563 นั้น
เพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจไปยังตลาดโซล่าร์เซลล์ (Solar Cell) เพื่อให้บริษัทสามารถจ าหน่ายตู้ไฟฟ้า
ได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าตลาดโซล่าร์เซลล์ (Solar Cell) นั้น เป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
และในขณะเดียวกัน เพื่อให้บริษัทสามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มภาคราชการและอาคารสูง ในการนี้ บริษัทได้น าส่งตู้ไฟฟ้า
ไปทดสอบทีป่ระเทศเยอรมนี และได้รับใบรับรองเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว ซึ่งในขณะนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการขอรับใบอนุญาต
จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยคาดว่าจะได้รับใบอนุญาตดังกล่าวภายใน 1 ถึง2 เดือนข้างหน้า
นี ้

ในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดการบริหารต้นทุนเพื่อรอบรับการแข่งขัน รวมถึงได้มีการปรับเปล่ียนองค์กร เพื่อให้
ต้นทุนของบริษัทนั้นลดลง ซึ่งในขณะเดียวกัน บริษัทได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยบริษัทได้วางวิสัยทัศน์และการขับเคล่ือนธุรกิจให้ก้าวต่อไปในทิศทางการด าเนินงาน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ 
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ทั้งนี้ ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความ
คิดเห็นอย่างใดหรือไม่  

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังน้ี 

นายกิจจา คุ้มเจริญ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนที่จะรองรับโครงการ
ติดตั้งโซล่าร์ พาวเวอร ์(Solar Power) 30,000 เมกะวัตต์ ที่ทางกองทัพบกเป็นเจ้าของโครงการอยู่หรือไม่ โดยคุณชัยยศ ปิ
ยะวรรณรัตน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการติดตั้งโซล่าร์ พาวเวอร์ (Solar Power) นั้น เป็นโครงการที่บริษัทมีแผนที่จะ
ด าเนินการอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจต้องค านึงถึงการแข่งขันของโครงการดังกล่าวในตลาดด้วย ถึงแม้ว่าตลาดโซ
ล่าร์ พาวเวอร์ (Solar Power) นั้น จะมีอัตราการเติบโตที่สูง แต่ก็มีการแข่งขันที่สูงมากเช่นเดียวกัน ดังนั้น กลยุทธ์ของ
บริษัทจึงอยู่ในรูปแบบการเจาะตลาดโดยเฉพาะกลุ่ม (Selective Market) 

โดยรศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาโครงการติดตั้งโซล่าร์ พาวเวอร์ 
(Solar Power)  

ทั้งนี้ ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค าถามหรือความเห็นอื่นใดอีก  

หมายเหตุ:  วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จงึไมต่้องลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปบีญัชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ขอมอบหมายให้ คุณณัฐชานันท์ เธียรชัยตระกูล เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้  

คุณณัฐชานันท์ เธียรชัยตระกูล ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดท างบทางการเงินส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิส จ ากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่
ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ งบการเงิน
ของบริษัทมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

งบก าไรขาดทุน 

 ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายจ านวน 633.51 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการและติดตั้งจ านวน 277.87 ล้าน
บาท รายได้จากการให้บริการจ านวน 31.69 ล้านบาท คิดเป็นรายได้รวมทั้งส้ินจ านวน 949.50 ล้านบาท โดยมีต้นทุนการขาย
จ านวน 555.46 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการและติดตั้งจ านวน 255.52 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการจ านวน 22.07 ล้านบาท 
ก าไรขั้นต้นจ านวน 110.02 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหารจ านวน 109.02 ล้านบาท ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงิน
ไดจ้ านวน 8.78 ล้านบาท และก าไรสุทธิจ านวน 5.52 ล้านบาท 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

 ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ในปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จ านวน 1,269.25 ล้านบาท หนี้สินรวมจ านวน 
267.09 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ านวน 1,002.16 ล้านบาท อัตราก าไรขั้นต้น ในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 11.67 และอัตรา
ก าไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 0.58 ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมร้อยละ 0.45 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 
0.56 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.27 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่อง 3.60 เท่า 

 ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบปี
บัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

 ทั้งนี้ ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะ
แสดงความคิดเห็นอย่างใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม :  อนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

  ผู้ถือหุ้น   จ านวน (เสียง)   คิดเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย   586,876,503      100.000 
  ไม่เห็นด้วย      0    0 
  บัตรเสีย       0    0 
  งดออกเสียง      0    -* 
            
  รวม   586,876,503       100.000 
            
  *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

หมายเหตุ:   ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 

 

 

 



 
 

CPT Drives and Power Public Company Limited 

  

 

9 
 

www.CPTthailand.com 
   Professional for Drives and Power 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติจา่ยเงินปันผลและจัดสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ได้มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้ 

 ผู้ด าเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 39 ข้อที่ 53 และข้อที่ 54 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องเป็นการจ่ายจากเงิน
ก าไร และหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 57 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 
(ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 อนึ่ง บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุน
ส ารองตามที่กฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการ
ลงทุน สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  

ทั้งนี้ จากผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท จ านวน 5,574,577.20 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิ
จากผลการด าเนินงานปี 2563 ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 278,728.86 บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิส าหรับปี 2563)  

ภายหลังการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายแล้ว บริษัทยังคงเหลือผลก าไรสะสมเป็นจ านวนเงิน 25,721,433.78 
บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากก าไรสะสม
ดังกล่าว ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งส้ินไม่เกิน 18,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัท  

ในการนี้ บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564   

 ทั้งนี้ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดง
ความคิดเห็นอย่างใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม :  อนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

  ผู้ถือหุ้น   จ านวน (เสียง)   คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นด้วย   586,876,503       100.000 
  ไม่เห็นด้วย      0     0 
  บัตรเสีย       0    0 
  งดออกเสียง      0    -* 
              
  รวม   586,876,503      100.000 
              
  *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

หมายเหตุ:   ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม  

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 

คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ได้มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้  

 ผู้ด าเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ก าหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็
ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ
ต าแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทมีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระการด ารงต าแหน่ง 
จ านวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้ 

   รายชื่อกรรมการ        ต าแหน่ง 

   1)  รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา           ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
   2)  นายวรพจน์ ยศะทัตต์           กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และ 
   3)  นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ           กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
  
 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของ
บริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งต้องออก
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จากต าแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการท างานที่ดี มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ มีความเชี่ยวชาญอัน
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ (Board Diversity) ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและ
โครงสร้างของกรรมการที่เป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็น
ควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งปรากฎตาม สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง (1) รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา (2) นายวรพจน์ ยศะทัตต์ และ                      
(3) นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และ/
หรือ กรรมการอิสระของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดง
ความคิดเห็นอย่างใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม           1.  อนุมัติแต่งต้ัง รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่ง          
ตามวาระ ประจ าปี 2564 กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่ออีกวาระ
หน่ึง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

  ผู้ถือหุ้น   จ านวน (เสียง)   คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นด้วย    586,876,503      100.000 
  ไม่เห็นด้วย       0    0 
  บัตรเสีย        0    0 
  งดออกเสียง       0    -* 
             
  รวม   586,876,503      100.000 
            

     *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 
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2.  อนุมัติแต่งต้ัง นายวรพจน์ ยศะทัตต์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระประจ าปี 2564 กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่ออีกวาระ
หน่ึง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
  ผู้ถือหุ้น   จ านวน (เสียง)   คิดเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย   586,876,503      100.000 
  ไม่เห็นด้วย      0    0 
  บัตรเสีย       0    0 
  งดออกเสียง      0    -* 
             
  รวม   586,876,503      100.000 
            

     *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 3. อนุมัติแต่งต้ัง นายสมศกัดิ์ หลิมประเสริฐ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระประจ าปี 2564 กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหน่ึง 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
  เห็นด้วย   586,876,503      100.000 
  ไม่เห็นด้วย      0    0 
  บัตรเสีย       0    0 
  งดออกเสียง      0    -* 
             
  รวม   586,876,503      100.000 
            

     *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน  

หมายเหตุ    ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม  
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ได้มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้  

 ผู้ด าเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูป
ของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและ
ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอนหรือก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติการเปล่ียนแปลงก็ได้  

 นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทน
กรรมการข้างต้นจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

 ทั้งนี้ ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้ด าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ใน
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งค่าตอบแทนที่จะน าเสนอเพื่อขออนุมัตินี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจที่บริษัทก าหนดต่อไป นอกจากนี้ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ดังกล่าวมีกระบวนการที่โปร่งใส และสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท 
ประจ าปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ อัตราค่าตอบแทน 

1 ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัท     

ค่าเบี้ยประชมุประธานกรรมการ  ครั้งละ    20,000.00  บาท 

ค่าเบี้ยประชมุรองประธานกรรมการและกรรมการ ครั้งละ    15,000.00  บาท  
2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ     

ค่าเบี้ยประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ    20,000.00  บาท 
ค่าเบี้ยประชมุรองประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ครั้งละ    15,000.00  บาท  

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น เป็นค่าตอบแทนอัตราเดิมซึ่งเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
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ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ
ทุกประการ 

ทั้งนี้ ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะ
แสดงความคิดเห็นอย่างใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซ่ึงมาประชมุ โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

มติที่ประชุม :  อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

  ผู้ถือหุ้น   จ านวน (เสียง)   คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นด้วย   586,876,503      100.000 
  ไม่เห็นด้วย      0    0 
  บัตรเสีย       0    0 
  งดออกเสียง      0    0 
              
  รวม   586,876,503      100.000 
              

หมายเหตุ   ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิม่เตมิ 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ได้มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้  

 ผู้ด าเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 67 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ 
คุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ 
ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชี
คนใดคนหนึ่งจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ 
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1)  นายวิชยั   รุจิตานนท ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4054 
2)  นายอธิพงศ ์  อธิพงศ์สกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ 3500 
3) นายเสถียร   วงศ์สนันท์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ 3495 
4)  นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ 5946 
5)  นายยุทธพงษ ์  เชื้อเมืองพาน   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ 9445 
6)  นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ 10837 

 ทั้ งนี้  ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ งตามรายชื่ อ ข้ างต้นมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส 
ออดิท จ ากัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้  

 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มี
ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวใน
ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด 

         ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณงานการสอบ
ทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษทัและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
และน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทเป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 1,700,000 บาทต่อปี และค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทย่อย 2 บริษัท เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี โดยข้อมูล
ประกอบการพิจารณาที่ส าคัญมีดังนี้          
                                         (ต่อปี) 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 ป ี2562 
ค่าสอบบัญชีบรษิัท 1,700,000 1,700,000 1,700,000 

ค่าสอบบัญชีบรษิัทย่อย 50,000  
(2 บริษัท) 

50,000  
(2 บริษัท) 

50,000 
(2 บริษัท) 

 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ในงานสอบบัญชทีี่เกิดขึ้นจริง โดยใน
ปี 2563 ที่ผ่านไมม่ีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 
2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 
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ทั้งนี้ ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะ
แสดงความคิดเห็นอย่างใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม :   อนุมัตแิต่งต้ังผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

  ผู้ถือหุ้น   จ านวน (เสียง)   คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นด้วย   586,876,503      100.000 
  ไม่เห็นด้วย      0    0 
  บัตรเสีย       0    0 
  งดออกเสียง      0    -* 
             
  รวม   586,876,503      100.000 
            

  *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

หมายเหตุ    ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม  

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอ านาจทั่วไป
(General Mandate)  

คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ไดม้อบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้ 

 ผู้ด าเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพื่อขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวนไม่เกิน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 โดยการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ไม่เกิน 90,000,000 หุ้น และเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัท (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเงินที่ได้ไปรองรับการขยายธุรกิจ 
ซึ่งรวมถึงการขยายงาน เพิ่มก าลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือการได้มาซึ่งธุรกิจใหม่ / ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
เพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2564 นั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้แผนการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทนั้นล่าช้าไป  
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 ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีแผนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยมี
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่นๆ ส าหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทุกประการ 

ในการนี้ ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดง
ความคิดเห็นอย่างใดหรือไม่  

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังน้ี 

คุณรวีวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
แผนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ภายหลังจากการอนุมัติการขยาย
ระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อาจท าให้บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าบริษัทจะสามารถน าเงินส่วนที่เพิ่มทุนนั้นไปใช้ได้เมื่อไหร่ 

ในการนี้ คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบวา่ การเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) นั้น เป็นไปตามกลยุทธ์ในการขยายกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการควบรวมกิจการ หรือ
การซื้อกิจการ (Mergers & Acquisitions) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในปีที่ผ่านมา  ท าให้การควบรวมกิจการ หรือการซื้อกิจการนั้นล่าช้าลง และไม่เป็นไปตามแผนที่บริษัท
วางไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเล็งเห็นโอกาสที่จะขยายธุรกิจของบริษัท จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัวในการท างาน ทั้งนี้ บริษัทคาดการณ์ว่า เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ไดค้ล่ีคลายลงแล้ว บริษัทจะด าเนินการตามแผนที่บริษัทได้วางไว้ต่อไป 

ทั้งนี้ ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม จึงขอให้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) 

 การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 
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มติที่ประชุม :  อนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

  ผู้ถือหุ้น   จ านวน (เสียง)   คิดเป็นร้อยละ 
  เห็นด้วย   586,876,403          100.000 
  ไม่เห็นด้วย   100    0 
  บัตรเสีย       0    0 
  งดออกเสียง      0    0 
              
  รวม   586,876,503      100.000 
              

หมายเหตุ   ในวาระนี้ไม่มีผู้ถอืหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเพิม่เติม 

วาระที่ 9  พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงก าหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่ม 

               ทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยส าคัญ 

คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ไดม้อบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้ 

 ผู้ด าเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการ
ทั่วไปเป็นคร้ังแรก (“IPO”) จ านวน 270,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท โดยบริษัทได้รับเงินในการเสนอขายหุ้น IPO 
เป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 621,000,000 บาท ทั้งนี้ หลังจากหักค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัด
จ าหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว คงเหลือเป็นเงินสุทธิจ านวน 604,628,844 บาท โดยบริษัทได้ก าหนด
วัตถุประสงค์และระยะเวลาใช้เงินโดยประมาณไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO คงเหลือ (หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย
หลักทรัพย์) จ านวน 180.63 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ล าดับ วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน จ านวน
เงิน

ประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงินที่
ใช้ไประหว่าง
วันที่ 18 
ธันวาคม 
2560 ถึง 

31 ธันวาคม 
2563  

(ล้านบาท) 

เงิน
คงเหลือ  
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563  
(ล้านบาท)* 

ระยะเวลา 
ที่ใช้เงิน 

โดยประมาณ 

1. เพื่อลงทุนซ้ือที่ดินเพื่อสร้างโรงงานใหม่และ
ซื้อเครื่องจักรในการผลิตตู้ไฟชนิดไม่มี
โครงสร้างแบบ Metal Clad Switchgear 
ซึ่ งผ่ านการทดสอบ (Type Test)
มาตรฐานสากลและ มอก. ของประเทศไทย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ : 

    

1.1 ซื้อที่ดิน 1,198 ตารางวาที่อยู่ตรง
ข้ามโรงงานเดิม  

70.00 70.00 - ปี 2560 

 

 

 

ไตรมาส 1 ปี 
2561 

ไตรมาส 3 ปี 
2561 

1.2 ก่อสร้างโรงงานใหม่ซึ่งมีพื้นที่ในการ
ท างานประมาณ 4,800 ตารางเมตร  

80.00 80.00 - ไตรมาส 1  
ปี 2561 

1.3 ซื้อเครื่องจักรต่างๆ ในการท าตู้ 
MCSG และประกอบ Ring Main 
Unit  

50.00 50.00 - ไตรมาส 3  
ปี 2561 

2. เพื่อใช้ในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ 
ได้แก่  การจัดตั้ งส านักงานสาขา หรือ 
Representative office การเช่าส านักงาน 
และค่าบุคลากร ซึ่งเบื้องต้นจะศึกษาการ
ขยายไปในตลาดต่ างประเทศ ได้แก่ 
เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เป็นต้น 
( “ล ง ทุ น เ พื่ อ ข ย า ย ต ล า ด ไ ป ยั ง
ต่างประเทศ”) 

70.00 3.61 66.39 ปี 2561 
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ล าดับ วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน จ านวน
เงิน

ประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงินที่
ใช้ไประหว่าง
วันที่ 18 
ธันวาคม 
2560 ถึง 

31 ธันวาคม 
2563  

(ล้านบาท) 

เงิน
คงเหลือ  
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563  
(ล้านบาท)* 

ระยะเวลา 
ที่ใช้เงิน 

โดยประมาณ 

3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 

 

 

 

334.63 220.39 114.24 ปี 2561 

รวม 604.63 424.00 180.63  

หมายเหตุ: *รายละเอียดเงินคงเหลือ ปรากฏตามรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทไม่สามารถใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขาย
หุ้น IPO บางส่วนได้ทันตามก าหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้ประมาณการไว้ และไม่สามารถใช้เงินตามวัตถุประสงค์ตามที่
ได้ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ ด้วยเหตุปัจจัยหลายด้าน ซึ่งรวมถึง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยังไม่สามารถประเมินได้ว่าต้องใช้เวลานาน
แค่ไหนที่สถานการณ์ดังกล่าวจะคล่ีคลายลง โดยสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้บริษัทไม่สามารถน าเงิน IPO 
ไปลงทุนเพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหข้ยายระยะเวลาการใชเ้งินที่ได้จาก
การเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัท และเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินของบริษัท โดยการน าเงิน IPO ในส่วนของเงิน
ลงทุนเพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศ (ตามข้อ 2.) จ านวน 66.39 ล้านบาท ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของ
บริษัท (ตามข้อ 3.) ได้ (ขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ และสถานการณ์แวดล้อม ณ ขณะนั้น) เพื่อเพิ่ม
โอกาสให้บริษัทสามารถน าเงิน IPO ในส่วนดังกล่าวไปใช้ในการท าธุรกิจ ขยาย และต่อยอดธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง เพื่อให้
บริษัทมีเงินทุนเพียงพอในการหมุนเวียน และขยายธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทในอนาคต อันเป็นการส่งเสริมสภาพคล่องทาง
การเงิน และช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว และยัง
เป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินโครงการในอนาคตอีกด้วย 

 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาตามข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการเงิน  IPO เพื่อให้
เกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และเป็นการใช้เงิน IPO ให้เกิดประสิทธิภาพอันสูงขึ้น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และรองรับแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีความประสงค์ที่จะ
เปล่ียนแปลงระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงิน IPO จากเดิมที่ก าหนดไว้ เป็นดังนี้ 
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ล า
ดับ 

วัตถุประสงค์และ 
แผนการใช้เงิน 

จ านวนเงิน
ประมาณ 
(ล้านบาท) 

เงินคงเหลือ  
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2563  

(ล้านบาท)* 

ระยะเวลาที่ใช้เงิน 

โดยประมาณ (เดิม) 

ระยะเวลาที่ใช้
เงิน

โดยประมาณ 
(ใหม่) 

 

1. ลงทุนซื้ อที่ ดิน เพื่ อสร้ าง โรงงานใหม่ 
ก่อสร้างโรงงานและซื้อเคร่ืองจักร 

  

    

1.1 ซื้อที่ดิน  70.00 - ปี 2560 - 

1.2 ก่อสร้างโรงงานใหม่  80.00 - ไตรมาส 1 ปี2561 - 

1.3 ซื้อเคร่ืองจักร  50.00 - ไตรมาส 3 ปี 2561 - 

2. ลงทุนเพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศ 
หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 70.00  66.39 ปี 2561 ปี 2566 

3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 334.63 114.24 ปี 2561 ปี 2565 

รวม 604.63 180.63  
หมายเหตุ: *รายละเอียดเงินคงเหลือ ปรากฏตามรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่
ประชาชนซ่ึงได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 

ทั้งนี้ การน าเงิน IPO จ านวนที่เหลือดังกล่าวไปใช้ในการลงทุนท าธุรกิจ เพื่อขยายและต่อยอดธุรกิจของบริษัทจะส่งผลดี
กับบริษัทและผู้ถือหุ้นในสถานการณ์ขณะนี้มากกว่าการลงทุนเพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศ เนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงแนวทางการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการใช้เงินวัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงิน IPO แล้ว 
เห็นว่าการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้น เป็น วิธีการที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เงินเพิ่มทุนต้องสูญเสียโอกาสในการ
เพิ่มมูลค่า และจะส่งผลดีกับ บริษัทและผู้ถือหุ้นมากที่สุด นอกจากนี้ การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ดังกล่าว 
ไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ หรือแผนการใช้เงิน IPO ส าหรับการลงทุน เพื่อขยายกิจการไปยังต่างประเทศแต่
อย่างใด เนื่องจากบริษัทยังสามารถพิจารณาลงทุนเพื่อ ขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้ หากสภาวะเศรษฐกิจเอื้ออ านวย
และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใชเ้งินดังกล่าวจงึเป็นการเพิ่มโอกาสในการใช้เงินเพิ่มทนุที่
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ได้รับมาเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสภาพ คล่องของบริษัท เพื่อให้สอดรับกับ
สถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะส้ันและ
ระยะยาวต่อไป  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่กล่าวมาข้างต้น เข้าข่ายเป็นกรณีที่เป็น
การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยส าคัญ ในลักษณะการเกล่ียวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผย
ข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการ ข้อมูลตาม ข้อ 2 (1) ของประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ที่จะต้องรายงาน
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในครั้งนี้ 

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 รับทราบการเปล่ียนแปลง
วัตถุประสงค์ และการเปล่ียนแปลงก าหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างไม่เป็นนัยส าคัญ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดงความ
คิดเห็นอย่างใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพิจารณา
รับทราบการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ และการเปล่ียนแปลงก าหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุน
จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยส าคัญ 

หมายเหตุ: 1. วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง 

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมจากตอนเริ่มประชุม จ านวน 1 ราย จ านวนหุ้น 104 หุ้น 
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งส้ินจ านวน 51 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 586,876,607 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 65.2085 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 

วาระที่ 10   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ในการนี้ ผู้ด าเนินการประชุมได้สอบถามว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะแสดง
ความคิดเห็นอย่างใดหรือไม่  

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังน้ี 

 นายกิจจา คุ้มเจริญ ผูถ้ือหุ้นทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ขอให้บริษทัชี้แจงเกี่ยวกับก าหนดการผลิตตูไ้ฟฟ้า ประเภท 
Vacuum Circuit Breaker (VCB) สัดส่วนลูกค้าของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่วนแบ่งการตลาด (Market 
Share) ของบรษิัท โดยบริษทัคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการขายตู้ไฟฟ้าประเภทนีไ้ด้เท่าใด  
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คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีประสบการณ์ในการผลิตตู้ไฟฟ้ามานานกว่า 10 ปี 
โดยในปี 2564 นี้ เป็นปีที่ 26 ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทนั้น ยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ อย่างไรก็
ตาม บริษัทไดม้ีการด าเนินการส่งออกตู้ไฟฟ้าไปยังต่างประเทศให้แก่บริษัทพันธมิตร มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปีแล้ว และมี
แผนที่จะขยายธุรกิจของบริษัทไปยังตลาดต่างประเทศต่อไป เมื่อถึงระยะเวลาที่เหมาะสม  

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ตลาดตู้ไฟฟ้าของบริษัทมีมูลค่า 25,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) 
ของบริษัทนั้นยังถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ า อย่างไรก็ตาม บริษัทเล็งเห็นว่าส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ของ
บริษัทนั้น ยังสามารถเติบโตได้อีกเป็นจ านวนมาก จึงเป็นสาเหตุที่บริษัทได้ด าเนินการส่งตู้ไฟฟ้าไปทดสอบที่ประเทศ
เยอรมนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทไปยังตลาดใหม่ๆ อาทิ ปิโตรเคมีภัณฑ์  (Petrochemical) และ
อุตสาหกรรมพลังงาน 

ในส่วนของความคืบหน้าการผลิตตู้ไฟฟ้า ตามที่บริษัทได้ใบอนุญาตการผลิตตู้ไฟฟ้าจาก บริษัท ซีเมนส์ จ ากัด 
เพื่อประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายตู้ไฟฟ้า แทนการน าเข้าตู้ไฟฟ้า และน ามาประกอบเองนั้น ในปัจจุบัน โรงงานของ
บริษัทไดด้ าเนินการผลิตตู้ไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา และได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2564 บริษัทมียอดขายที่รอรับรู้รายได้
จากการโอน (Backlog) และงานของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพียงร้อยละ 5 หรือ 1,300 ล้านบาท 
จากมูลค่าตลาดทั้งหมด 25,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเล็งเห็นถึงช่องทางในการขยายธุรกิจดังกล่าวให้เติบโต
มากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามหรือประสงค์จะ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค าถามหรือความเห็นอื่นใดอีก จึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม 

ประธานฯ กล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทในครั้งนี้ และ
ขอปิดการประชุม ปิดประชุมเวลา 11.15 น. 

 
 
 
             
                (รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา)  
                     ประธานที่ประชุม 
 
      (นางสาวผกามาศ ฉิมเล็ก) 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม  


