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นายกมัปนาท โลหเจริญวนิช
ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการอสิระ
กรรมการตรวจสอบ

รายนามคณะกรรมการ
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รายนามคณะกรรมการ

นายศรัณย์ สุภคัศรัณย์
กรรมการอสิระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
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รายนามคณะกรรมการ

นางสาวลลติา หงษ์รัตนวงศ์
กรรมการอสิระ

กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
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รายนามคณะกรรมการ

นายศักดิ์บวร พกุกะณะสุต
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการบริหาร
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รายนามคณะกรรมการ

นายอคัรวฒัน์ อคัรสุวรรณชัย
กรรมการ

กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานติดตั้งและบริการ
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นายเมธา โชตอิภสิิทธ์ิกลุ
กรรมการ

กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ

รายนามคณะกรรมการ
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นายวเิชียร เจยีกเจมิ
กรรมการ

รายนามคณะกรรมการ
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นายเกษม เตไชยา
กรรมการ

รายนามคณะกรรมการ
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คณะผู้บริหาร

นางสาววรางคณา เตไชยา
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน
เลขานุการบริษทั

นายสุรวร์ี ไพศาลพยคัฑ์
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานขายและการตลาด
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ผู้สอบบัญชี
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั

นางสาวกนิษฐา ศิริพฒันสมชายนายยุทธพงษ์ เช้ือเมืองพาน
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เน่ืองดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 บริษัทฯ ไดต้ิดตามและมี
ความห่วงใยต่อสถานการณท่ี์เกิดขึน้เป็นอย่างยิ่ง จึงไดจ้ดัการประชมุตามแนวทางการจดัประชุม
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกรมควบคมุโรค 

รายละเอียดดงันี ้

▪ เสนอแนะใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้ประชมุแทน เพ่ือลดจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ
▪ จดัตัง้จดุคดักรองเพ่ือตรวจวดัไขบ้รเิวณทางเขา้บรษัิทและหนา้หอ้งประชมุ
▪ ใหท้  าแบบสอบถามเพ่ือประเมินการติดเชือ้ไวรสั COVID-19
▪ จดัเตรยีมเจลลา้งมือตามจดุต่าง ๆ
▪ ลดความแออดั โดยจดัท่ีนั่งใหมี้ระยะห่างอย่างนอ้ย 1 เมตร

▪ ใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยู่ในพืน้ท่ีอาคาร
▪ นั่งประจ าท่ีท่ีก าหนดไวเ้พ่ือลดการเคลื่อนยา้ย
▪ หมั่นลา้งมือดว้ยเจลลา้งมือท่ีจดัเตรยีมไวใ้หต้ามจดุต่าง ๆ
▪ เวน้ระยะห่างระหว่างตวับคุคลอย่างนอ้ย 1 เมตร
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ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

❑ ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรอืไม่สง่บตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ี จะถือว่ามีมติเห็น
ดว้ยตามท่ีประธานเสนอต่อท่ีประชมุ 

❑ ผูถื้อหุน้เฉพาะท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง ใหท้  าเครือ่งหมายในช่องไม่เห็นดว้ย หรอืงด
ออกเสียงในบตัรลงคะแนน และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ท่ีน าบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ไปตรวจนบัคะแนนเสียง 
และประกาศผลคะแนนเสียงใหท่ี้ประชมุทราบ

วธีิการนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้
ถือเอาเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ในการ
ลงมติ  เว้นแต่กฎหมายก าหนดเป็น
อย่างอ่ืน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานมีเ สียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ ง
ต่างหากในฐานะเป็นผูถื้อหุน้

การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
ระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของ
ผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมเฉพาะท่ีออกเสียงไม่
เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียงแลว้น าไป
หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ในท่ีประชุมโดยส่วนท่ีเหลือจะถือว่า
เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 

ทัง้นีไ้ดน้บัรวมคะแนนเสียงท่ีผูม้อบฉันทะ
ได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ
เรียบรอ้ยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียง
ดงักล่าวไวล้่วงหนา้ในตอนท่ีลงทะเบียน
เขา้ประชมุแลว้

หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงค์จะ
ออกจากหอ้งประชมุโดยออกเสียง
ลงคะแนนไวล้่วงหนา้ โปรดติดต่อ
เจา้หนา้ท่ี หากไม่ไดล้งคะแนนใดๆ  
จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนน
เห็นดว้ย

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุ
คะแนนเ สียง  เห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย
งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยในแต่ละ
ระเบียบวาระจะใชจ้  านวนหุน้ของผู้เขา้
ประชมุล่าสดุ

หลกัเกณฑ์การนับคะแนนเสียง
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❑ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความ
คิดเห็น ขอความกรุณาใหซ้ักถามหรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวกับ
ระเบียบวาระนัน้ โดยตรง หากท่านผูถื้อหุน้ประสงคท่ี์จะสอบถาม
หรอืเสนอแนะความคิดเห็นอ่ืนท่ีไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชมุ
สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ภายหลังการปิดการ
ประชมุตามระเบียบวาระต่างๆ ท่ีไดก้ าหนดไวล้ว่งหนา้

การแสดงความเห็นหรือซักถาม

❑ ทัง้นี ้การซกัถาม หรือแสดงความเห็นขอความกรุณาให้ท่านผู้
ถือหุน้ระบุช่ือ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาประชุม
ดว้ยตนเอง หรือ รบัมอบฉันทะ เพ่ือท่ีจะไดบ้นัทึกรายงานการ
ประชมุไดอ้ย่างถกูตอ้งและครบถว้น

15



ค าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Notice)
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ส าหรบัค าบอกกลา่วการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ท่านผูถื้อหุน้สามารถศกึษารายละเอียดไดต้าม (สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 10)



การส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564

บริษทัฯ ไดค้  านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย จึงขยายเวลาในการส่งค าถามล่วงหนา้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมฯ ดงัน้ี

คร้ังที่ 1 ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2564

คร้ังที่ 2 ตั้งแต่วนัท่ี 23 มีนาคม 2564    ถึง วนัท่ี 12 เมษายน 2564

ปรากฎวา่ไม่มีค าถามล่วงหนา้จากผูถื้อหุน้
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1
พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2563
ระเบียบวาระที่

3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563ระเบียบวาระที่

5 พจิารณาอนุมัติเพิม่ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลระเบียบวาระที่

2
พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2563

และรายงานประจ าปี 2563
ระเบียบวาระที่

4
พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจ าปี
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2563

ระเบียบวาระที่

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564
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6
พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษทัเพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
เพิม่ทุนจดทะเบียน

ระเบียบวาระที่

8 พจิารณอนุมตัเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระระเบียบวาระที่

10 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564ระเบียบวาระที่

11 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ีระเบียบวาระที่

7 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรหุ้นเพิม่ทุนของบริษทัฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลระเบียบวาระที่

9 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2564ระเบียบวาระที่

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564
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วาระที่ 1
พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 17 มถุินายน 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563

เม่ือวนัท่ี 17 มิถนุายน 2563 ดงักลา่วใหผู้ถื้อหุน้รบัรอง 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2
พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2563 

และรายงานประจ าปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรสรุปรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษัิท ในรอบปี 
2563 และรายงานประจ าปี 2563 ของบรษัิทใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : เน่ืองจากเป็นวาระรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
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วาระที ่2

พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี 2563 และรายงานประจ าปี 2563

1 ผลการด าเนินงานปี 2563

แ

2 ภาพรวมธุรกจิปี 2564
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วาระที ่2

1 ผลการด าเนินงานปี 2563
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ภาพรวมผลการด าเนินงานปี 2563

วาระที ่2

  ะ                                 
31         2561 31         2562 31         2563 

ล           ละ     ละ     ละ ล           ละ 
1. ธุรกิจก่อสรา้งศนูยข์อ้มลูและ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

800.03 79.44 1,059.23 86.82 703.90 46.80 

2. ธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐาน  
โครงข่ายโทรคมนาคมและ
คมนาคมขนสง่ 

194.86 19.35 110.44 9.05 623.61 41.46 

3. ธุรกิจงานซอ่มบ ารุงและบรกิาร 5.69 0.56 46.95 3.85 173.44 11.53 
4. อ่ืนๆ  6.55 0.65 3.35 0.28 3.12 0.21 

    1,007.13 100.00 1,219.97 100.00 1504.07 100 

 

24



ภาพรวมผลการด าเนินงานปี 2563

วาระที ่2

1,504

สดัส่วนรายไดปี้ 2562 สดัส่วนรายไดปี้ 2563

ศนูยข์อ้มลูและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

41%

47%12%
งานซอ่มบ ารุงและบรกิาร

โครงสรา้งพืน้ฐานโครงข่ายโทรคมนาคม
และคมนาคมขนส่ง

1,220
ลา้นบาท ลา้นบาท

4%
งานซอ่มบ ารุงและบรกิาร

ศนูยข์อ้มลูและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

9%
โครงสรา้งพืน้ฐานโครงข่ายโทรคมนาคม
และคมนาคมขนส่ง

87%
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2562 2563ปี 2561

รายไดร้วม (ลา้นบาท)

1,504.07

1,219.97

1,007.13

2562 2563ปี 2561

ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท)

135.49

120.12

94.56

26



ก าไรขัน้ตน้ อตัราก าไรขัน้ตน้

2561 2562 2563

174.42

212.79

233.24

17.43

15.54

17.49

27

ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) และอตัราก าไรสทุธิ (%) รายปีก าไรขัน้ตน้ (ลา้นบาท) และอตัราก าไรขัน้ตน้ (%) รายปี

2561 2562 2563

94.56

120.12

135.49

9.39

9.01

9.85

ก าไรสทุธิ อตัราก าไรสทุธิ



2562ปี 2561 2563

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ : ROE

16.73%
21.08%

34.46%

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์: ROA

2562ปี 2561 2563

14.34%

18.00%

19.02%

28



หนีส้ินรวม และหนีส้ินรวมต่อสว่นผูถื้อหุน้ (D/E)

โครงสร้างเงนิทุน

หนีส้ิน (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

247.51

264.32

492.80

0.69

0.59

0.34

D/E (X)

29



ธุรกิจก่อสรา้งศนูยข์อ้มลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐานโครงขา่ยโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง
โทรคมนาคมธุรกิจงานซอ่มบ ารุงและบรกิาร

Backlog 2,064 ลบ.

74

1,643

744

2563

Backlog 2,461 ลบ.

รายไดร้วม ก าไรสทุธิ และงานที่ยงัไม่ไดส้ง่มอบ

1,220

1,504

135

1,007

120
95

รายได ้(ลา้นบาท) ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

23



วาระที ่2

2 ภาพรวมธุรกจิปี 2564

31



วาระที ่2

32

วาระที ่2

พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี 2563 และรายงานประจ าปี 2563 (ต่อ)

แผนธุรกจิปี 2564

1. สรา้งความเติบโตทางธุรกิจปี 2564
2. มุง่เนน้เพิ่มรายไดท่ี้มีความสม ่าเสมอ(Recurring Income)
3. มองหาโอกาสการลงทนุในธุรกิจท่ีน่าสนใจ
4. เนน้สรา้งก าไรใหไ้ดส้งูสดุ/บรหิารตน้ทนุใหมี้ประสทิธิภาพ
5. เพิ่มทกัษะและความช านาญใหก้บัพนกังาน
6. ปรบัปรุงกระบวนการท างานใหมี้ประสทิธิภาพ

Efficiency
Focus

วางเป้ารายได้ปี 2564

เติบโต 15-20%

Customer
Focus

Profit
Focus



ภาพรวมธุรกจิของ INSET

วาระที ่2

ธุรกิจก่อสรา้งศนูยข์อ้มลู 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Data Center & 
Information Technology (IT) 

Infrastructure)

ธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐาน
โครงข่ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง

(Telecommunications and 
Transportation Infrastructure)

ธุรกิจงานซอ่มบ ารุงและบรกิาร 
(Maintenance and Service)

01 02 03
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ธุรกจิก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center)

วาระที ่2
ใหบ้รกิารก่อสรา้งอาคารศนูยข์อ้มลูใหม่และการปรบัปรุงพืน้ท่ี

อาคารเดิมเพ่ือใชเ้ป็นศูนยข์อ้มูล โดยสามารถออกแบบและก่อสรา้งได้ตั้งแต่
ระดบั Tier I ถึง Tier IV ซึง่เป็นระดบัสงูสดุ โดย INSET สามารถด าเนินการไดท้ัง้
เป็นผูร้บัเหมาหลกัและผูร้บัเหมาช่วงในรูปแบบของ Turnkey Solution

INSE
T

*N ย่อมากจาก Need หมายถงึ จ าเป็นตอ้งมี
*N+1 มาจาก N มาจาก Need, +1 มาจากมรีะบบส ารองบางสว่น
*2(N+1) หมายถงึ ม ีNeed 2 ชดุ Fully redundant โดยสมบูรณ์

D
at

a 
C

en
te

r 
La

yo
u

t 
D

ia
gr

am
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ธุรกจิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology (IT) Infrastructure)

วาระที ่2

ให้บริการติดตั้งและเช่ือมต่อระบบโครงข่ายในพื้นท่ี
โครงการ เพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการใหส้ามารถ
เช่ือมต่อกับอุปกรณต์่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยใหบ้ริการครอบคลุม
ขัน้ตอนการออกแบบ วางระบบ ติดตัง้อปุกรณ ์และการเดินสายสญัญาณ

INSE
T
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ธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐานโครงข่ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง

วาระที ่2

ใหบ้รกิารติดตัง้ทัง้ 
1.  งานเสาส่งสญัญาณเพ่ือกระจายสญัญาณโทรคมนาคม
2.  งานสรา้งระบบโครงข่าย ใหก้บัผูป้ระกอบการโทรคมนาคม เช่น

ระบบสายเคเบิลใยแกว้น าแสง, FTTx, DWDM
3.  งานสรา้งระบบโครงข่ายส่ือสารใหก้บัผูป้ระกอบการคมนาคมขนส่ง 

เช่น รถไฟฟา้ BTS, รถไฟฟา้ MRT 

INSE
T

36



สายด่วน 24 ชั่วโมง

081-130-1199

HOTLINE

ใหบ้รกิารซ่อมบ ารุง 7 x 24 ชั่วโมง 
ส าหรบัโครงการท่ีบรษัิทฯ เป็นผูด้  าเนินการ และโครงการอ่ืนที่บรษัิทฯ ไมไ่ด้
เป็นผูใ้หบ้รกิารตัง้แต่แรก 

โดยใหบ้รกิารทัง้ Preventive Maintenance และ Corrective Maintenance

INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED

INSE
T

ธุรกจิงานซ่อมบ ารุงและบริการ (Maintenance and Service)

วาระที ่2
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วาระที ่2

บริษัท อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ อย่างระมดัระวงัในเรื่องการทุจริตคอรร์ปัชั่น
โดยยดึถือปฏิบตัิตามหลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้ง บรษัิท
จึงก าหนด “นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น” และก าหนดช่องทางในการรอ้งเรยีนเพื่อปอ้งกนัการทจุริตคอรร์ปัชั่น ไวเ้ป็น
ลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิ

อีกทั้งบริษัทฯ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และบริหารงานด้วยความโปร่งใส แ ละ
รบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย ทัง้นีบ้รษัิทไดก้ าหนดหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกิจของบรษัิท และ
หลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกิจของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์ักษรเพื่อยึดเป็น
แนวปฏิบตัิเช่นเดียวกนั

INSET กบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

วาระที ่2
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วาระที่ 3
พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษทั

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2563 
ซึง่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2563

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

39



งบการเงินของบริษัทประจ าปี 2563

วาระที ่3

ผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุาตจาก บรษัิท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ใหค้วามเห็นว่า
ถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมิได้
มีเง่ือนไขใดๆ ในการใหค้วามเห็นดงักลา่ว

ค าอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการส าหรบัปี 2563
สามารถอ่านรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2563 ในหนา้ 181-197 

40



งบการเงินของบริษัทประจ าปี 2563

วาระที ่3

หน่วย: ลา้นบาท

เพ่ิมขึน้/ (ลดลง) เพ่ิมขึน้/ (ลดลง)

31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 จ านวนเงิน รอ้ยละ

      พ  ์        1,174 903 271 30

      พ ไ์ ่         158 142 16 11

รวมสินทรัพย์ 1,332 1,045 287 27

41



งบการเงินของบริษัทประจ าปี 2563

วาระที ่3

     ล    แ ลงข ง            พ ์

42

การเพิ่มขึน้ของสนิทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา 
(รายไดท่ี้ยงัไมเ่รยีกช าระและลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน)

การเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารคา้เน่ืองจากการสง่มอบงานโครงการใหญ่

การลดลงของสนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียน



หน่วย: ลา้นบาท

เพ่ิมขึน้/ (ลดลง) เพ่ิมขึน้/ (ลดลง)

31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 จ านวนเงิน รอ้ยละ

หนีสิ้นหมุนเวียน 465 212 253 119

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 28 52 (24) (46)

รวมหนีสิ้น 493 264 229 87

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 839 780 59 8

งบการเงินของบริษัทประจ าปี 2563

วาระที ่3
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งบการเงินของบริษัทประจ าปี 2563

วาระที ่3

     ล    แ ลงข ง             

44

การเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้เน่ืองจากการสง่มอบงานโครงการใหญ่

การเพิ่มขึน้ของหนีส้ินตามสญัญาเช่า (TFRS 16 สญัญาเช่า)

การลดลงของหนีส้ินท่ีเกิดจากสญัญา



   หน่วย : ลา้นบาท

เพ่ิมขึน้/ (ลดลง) เพ่ิมขึน้/ (ลดลง)

31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 จ านวนเงิน รอ้ยละ

รวมรายได้ 1504 1220 284 23

รวมค่าใช้จา่ย 1335 1073 262 24.42

ก าไรสุทธิ 135 120 15 13

ก าไรตอ่หุน้ 0.24 0.27 - -

งบการเงินของบริษัทประจ าปี 2563

วาระที ่3
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วาระที่ 4
พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงนิปันผลประจ าปี

และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการ
จดัสรรก าไร, การจ่ายเงินปันผลประจ าปี และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลปี 2563 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

▪ บรษัิทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต  ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิในงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการหกัทนุส ารอง
ต่างๆ ตามกฎหมายและเงินส ารองอื่นๆ (ถา้มี) เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 44 และขอ้ 45
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วาระที ่4

พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจ าปี
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2563

บรษัิทฯไดจ้ดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองครบรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ตามท่ีบญัญตัิไวใ้นมาตรา 116
แห่งพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535

1

การจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษัิท งวด 12 เดือน 
นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.169 บาท 
เป็นจ านวนเงิน 94,640,000 บาท ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวคิดเป็นรอ้ยละ 69.85 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี 2563 ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ รายละเอียดดงันี ้

ส าหรบัผลการด าเนินงานระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 บริษัทฯ ไดมี้การ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 
2563 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.038 บาท เป็นจ านวนเงิน 21,280,000 บาท 

2
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วาระที ่4

พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจ าปี
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจ าปี 2563

ส าหรบัผลการด าเนินงานระหวา่งวนัท่ี 1    ฎ    2563 ถงึ        31         2563
บริษัทฯ จึงขอเสนอจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพ่ิมเติมอีกในอตัราหุน้ละ 0.131 บาท เป็นจ านวนเงิน 73,360,000 บาท 
โดยการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญับางสว่น และเงินสดบางสว่น รายละเอียดดงันี ้

จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ของบริษัทฯ ในอตัรา 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล เป็นจ านวนไม่เกิน 56,000,000 
หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมมลูค่าหุน้ทัง้สิน้ไม่เกิน 28,000,000 บาท คิดเป็นการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้
ละ 0.05 บาท ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ้่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการ
จ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท

จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.081 บาท เป็นจ านวนเงิน 45,360,000 บาท 
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วาระที ่4

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562

ก าไรสุทธิ (บาท)

จ านวนหุน้ท่ีช าระมูลค่าแลว้ (หุน้)

มูลค่าเงินปันผลระหวา่งกาล (บาท:หุน้)

มูลค่าเงินปันผล (บาท:หุน้)

มูลค่าหุน้ปันผล (บาท:หุน้)

รวมมูลค่าเงินปันผลจ่ายสุทธิ (บาท:หุน้)

มูลค่าเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท)

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ

135,490,506.12

560,000,000.00

0.038

0.081

0.050

0.169

94,640,000.00

69.85%

120,121,207.32

560,000,000.00

0.15

-

-

0.15

84,000,000.00

69.93%

พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจ า 2563

และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
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วาระที ่4

พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจ าปี
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2563

รายการ วนัที่ด าเนินการ

ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date)

ก าหนดวนัขึน้เครื่องหมาย XD หรอืวนัท่ีไมม่ีสิทธิรบัเงินปันผล

ก าหนดจ่ายปันผลแก่ผูถื้อหุน้

29 เมษายน 2564 

28 เมษายน 2564 

20 พฤษ     2564

50



วาระที่ 5
พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ

เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหน้  าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 56,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท เพ่ือรองรบัการจ่ายหุน้สามญัปันผลของบริษัทฯ รายละเอียดเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตาม
แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (ตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3)

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ
เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที ่5

น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ อีกจ านวน 28,000,000 บาท 
จากทนุจดทะเบียน    จ านวน 280,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 560,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
เป็นทนุจดทะเบียนใ  ่ จ านวน 308,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 616,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
โดยออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุ เพ่ือรองรบัการจ่ายหุน้สามญัปันผลของบรษัิทฯ ดงันี ้

    พ        ะ    ล     พ ์ จ         
 ูล ่    ต  ไ     

(   ต่     ) (   )

 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ หุน้สามญั 56,000,000 0.50 28,000,000

หุน้บรุมิสิทธิ - - -
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วาระที่ 6
พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหน้  าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ โดยใหบ้คุคล
ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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ทุนจดทะเบียน จ านวน 308,000,000 บาท (สามร้อยแปดลา้นบาท)

แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุน้ละ
โดยแบ่งออกเป็น :

หุน้สามญั
หุน้บุริมสิทธิ

616,000,000 หุน้
0.50 บาท

616,000,000 หุน้
- หุน้

(หกร้อยสิบหกลา้นหุน้)

(หา้สิบสตางค)์

(หกร้อยสิบหกลา้นหุน้)

(    - )”

“ขอ้ 4

วาระที ่6

พจิารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน
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วาระที่ 7
พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ

เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหน้  าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิทฯ จ านวนไม่เกิน 56,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายปันผล
เป็นหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ในอตัรา 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล หรอืคิดเป็นการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้
ละ 0.05 บาท 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8
พจิารณาอนุมตัเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษัิท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณากลั่นกรองตาม
หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการสรรหากรรมการบริษัทและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน 
คือ (1) นายกมัปนาท โลหเจรญิวนิช (2) นายศกัดิบ์วร  พกุกะณะสตุ และ (3) นายอคัรวฒัน ์ อคัรสวุรรณชยั 

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษัิทฯ อีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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รายชือ่กรรมการ ต าแหน่งทีอ่อกตามวาระ

นายกมัปนาท โลหเจริญวนิช

นายศกัด์ิบวร พุกกะณะสุต

รายช่ือกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน มีดงัต่อไปน้ี

1

นายอคัรวฒัน์ อคัรสุวรรณชยั3

2

ประธานกรรมการบริษทั/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ

วาระที ่8

พจิารณาอนุมัตเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ
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พจิารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระวาระที ่8

การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ล าดบัท่ี 1

นายกมัปนาท โลหเจริญวนิช

ต าแหน่ง : ประธานกรรมการบริษทั/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย
อายุ : 70 ปี

ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกต้ัง : ประธานกรรมการบริษทั/กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
วนัท่ีได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการบริษัท :    15 มีนาคม 2562

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั :    2 ปี
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งจนครบวาะระ :    2 ปี
ประวติัการเข้าประชุมในปี 2563 : คณะกรรมการบริษทั จ านวน 5/5  คร้ัง

: คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4/4 คร้ัง
: ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี จ  านวน 1/1 คร้ัง

ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-
มีคุณสมบติักรรมการตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช่
ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา :

• ปริญญาโท MS (ECON)  สาขา ECONOMETRICS Kansas State University, U.S.A.

• ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 17/2545

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2563

• 1,500,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้
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พจิารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระวาระที ่8

การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ล าดบัท่ี 2

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต

ต าแหน่ง : กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ/
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย
อายุ : 46 ปี

ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกต้ัง : กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วนัท่ีได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการบริษัท :    15 มีนาคม 2562

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั :    2 ปี
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งจนครบวาะระ :    2 ปี
ประวติัการเข้าประชุมในปี 2563 : คณะกรรมการบริษทั จ านวน 5/5  คร้ัง

: คณะกรรมการสรรหาฯ จ านวน 2/2 คร้ัง
: คณะกรรมการบริหาร จ านวน 9/9 คร้ัง
: ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี จ  านวน 1/1 คร้ัง

ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-
มีคุณสมบติักรรมการตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช่
ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program  (DCP) 254/2561

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 144/2561

• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 35/2561

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 29 (วตท.29)

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2563

• 212,850,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 38.01 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้
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พจิารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระวาระที ่8

การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ล าดบัท่ี 3

นายอคัรวฒัน์ อคัรสุวรรณชัย

ต าแหน่ง : กรรมการ/กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานติดตั้งและบริการ

สัญชาติ : ไทย
อายุ : 41 ปี

ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกต้ัง : กรรมการ
วนัท่ีได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการบริษัท :    15 มีนาคม 2562

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั :    2 ปี
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งจนครบวาะระ :    2 ปี
ประวติัการเข้าประชุมในปี 2563 : คณะกรรมการบริษทั จ านวน 4/5  คร้ัง

: คณะกรรมการบริหาร จ านวน 9/9 คร้ัง
: ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี จ านวน 1/1 คร้ัง

ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-
มีคุณสมบติักรรมการตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช่
ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2561

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2563

• 1,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้
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วาระที่ 9
พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยยกเวน้กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดค้่าตอบแทน

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

61



วาระที ่9

ต าแหน่งกรรมการ

หน่วย : บาท/ปี

ต าแหน่งประธาน
หน่วย : บาท/ปี

8,000

8,000

8,000

8,000

ต าแหน่ง ปี 2563 ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ปี 2563 ปี 2563คณะกรรมการ ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ)

ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ)

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

คณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

เบีย้ประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

ค่าตอบแทนรายเดือน1

2

พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2564

62



วาระที่ 9

ค่าบ าเหน็จกรรมการ ปี 2563 ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ)

เฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบริหาร

คณะกรรมการ

ผลประโยชน์อ่ืนที่ไม่ใช่ตัวเงนิ :   -ไม่มี-

ค่าบ าเหน็จกรรมการ : 3

4

กรรมการไดรั้บค่าบ าเหน็จ
ร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล
แต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท

กรรมการไดรั้บค่าบ าเหน็จ
ร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิ
แต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท

พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2564
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วาระที่ 10
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของ

ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเ้สนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 โดยแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท 
เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีปี 2564 เป็นจ านวนเงินรวม 1,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายและ
บรกิารอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 10

1

2

3

6

4

5

รายช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาติเลขท่ี

จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบ
บญัชีใหบ้ริษทั

เป็นผูล้งลายมือช่ือ
ในงบการเงินปี

สัดส่วนการมีส่วน
ไดเ้สียในบริษทั

นายอธิพงศ์ อธิพงศส์กุล
นายวิชยั รุจิตานนท์
นายเสถียร วงศส์นนัท์
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
นายยทุธพงษ์ เช้ือเมืองพาน
นางสาวกนิษฐา ศิริพฒันสมชาย

3500
4054
3495

10837

5946
9445

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

2560 - 2563

-ไมม่-ี
-ไมมี่-

-ไมม่-ี

-ไมม่-ี

-ไมม่-ี
-ไมม่-ี

พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564
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วาระที่ 11

รายละเอยีดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมา รายละเอยีดดงันี้

คา่ตอบแทนสอบบญัชี
ปี 2564
(ปีทีเ่สนอ)

ปี 2563 เพิม่ขึน้

(%)

สอบทานงบการเงนิ

รายไตรมาส

รวม 3 รายไตรมาส

งบการเงนิประจ าปี

รวม

250,000

750,000

700,000

1,450,000

260,000

780,000

720,000

1,500,000 3.45 %

หน่วย : บาท/ปี

พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564
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วาระที่ 11

พจิารณาวาระอ่ืนๆ (ถ้าม)ี
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ภาคผนวก
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กลุ่มลูกค้า
INSET
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