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เน่ืองดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 บริษัทฯ ไดต้ิดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณท่ี์
เกิดขึน้เป็นอย่างยิ่ง จึงไดจ้ดัการประชุมตามแนวทางการจดัประชุมของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค
รายละเอียดดงันี้

▪ เสนอแนะใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้ประชมุแทน เพ่ือลดจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ
▪ จดัตัง้จดุคดักรองเพ่ือตรวจวดัไขบ้รเิวณทางเขา้บรษัิท
▪ จดัเตรยีมเจลลา้งมือตามจดุต่าง ๆ
▪ ลดความแออดั โดยจดัท่ีนั่งใหมี้ระยะห่างอย่างนอ้ย 1 เมตร

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

มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19
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❑ ผูถื้อหุน้ที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ที่ จะถือว่ามี มติเห็นดว้ยตามที่
ประธานเสนอตอ่ท่ีประชมุ 

❑ ผูถื้อหุน้เฉพาะที่ประสงคจ์ะออกเสียงไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง ใหท้  าเครื่องหมายในช่องไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสียงในบตัร
ลงคะแนน และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ท่ีน าบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ไปตรวจนบัคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้
ที่ประชมุทราบ

วธีิการนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



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

การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
ระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมเฉพาะท่ีออกเสียง
ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงแล้ว
น าไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมโดยส่วนท่ีเหลือ
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 

ทั้งนี ้ได้นับรวมคะแนนเสียงท่ีผู้มอบ
ฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบ
ฉันทะเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งไดบ้นัทึกคะแนน
เ สียงดังกล่ าวไว้ล่ วงหน้าในตอน ท่ี
ลงทะเบียนเขา้ประชมุแลว้

หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงค์จะ
ออกจากหอ้งประชมุโดยออกเสียง
ลงคะแนนไวล้่วงหนา้ โปรดติดต่อ
เจา้หนา้ท่ี หากไม่ไดล้งคะแนนใดๆ  
จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนน
เห็นดว้ย

การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุ
คะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยในแต่
ละระเบียบวาระจะใชจ้  านวนหุน้ของ
ผูเ้ขา้ประชมุล่าสดุ

หลกัเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1 หุ้น : 1 เสียง
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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
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ค าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Notice)

ค าบอกกลา่วการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ท่านผูถื้อหุน้สามารถศกึษารายละเอียดไดต้าม (สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 8)
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เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งค าถามล่วงหนา้ประจ าปี 2565

ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด เสนอวาระ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งค าถามล่วงหนา้แต่อยา่งใด
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เสนอวาระการประชุม

เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ

การส่งค าถามล่วงหนา้
31

มกราคม

2565

1 
พฤศจกิายน

2564

ระยะเวลา

3 เดอืน



พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 6 ตลุาคม 25641ระเบยีบวาระที่

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565

1

พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ส าหรบัปี 2564 2ระเบยีบวาระที่ 2

พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบรษัิท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 25643ระเบยีบวาระที่ 3

พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 25644ระเบยีบวาระที่ 4
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ5ระเบยีบวาระที่ 5

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท ประจ าปี 25656ระเบยีบวาระที่ 6

พิจารณาการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 25657ระเบยีบวาระที่ 7
พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้ม)ี8ระเบยีบวาระที่ 8
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ส าหรบัเง่ือนไขการอนมุตัิในแตล่ะวาระมีดงันี ้

1

ระเบียบวาระ

3 4

6

จะตอ้งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

เน่ืองจากเป็นวาระรบัทราบจงึไม่มีการลงคะแนน

จะตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

2

8 ไม่มีการลงมติ

5 7
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วาระที่ 1
พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2564

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 6 ตุลาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 6 ตลุาคม 2564

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : มติวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน
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(QR code)

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2564

INSET

The Minutes of the EGM No.1/2021

TH Version



วาระที่ 2
พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯส าหรับปี 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรสรุปรายงานเก่ียวกบักิจการของบรษัิท ในรอบปี 2564 และ
รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบรษัิทฯใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : เน่ืองจากเป็นวาระรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
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(QR Code)

รายงานประจ าปี  2564

INSET 2021 ANNUAL REPORT 

TH&EN Version



ผลการด าเนินงานปี 2564

ภาพรวมธุรกจิปี 2565
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พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2564 (ต่อ)วาระท่ี 2
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ผลการด าเนินงานปี 2564



ประเ ทบริการ ส าหรับปีสิน้สุ วันที่ 
31  ันวาคม 2562 31  ันวาคม 2563 31  ันวาคม 2564 

ร้อย ะ ร้อย ะ ร้อย ะ ร้อย ะ  ้านบาท ร้อย ะ 

1. ธุรกิจก่อสรา้งศนูยข์อ้มลูและ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1,059.23 86.82 703.90 46.80 179.69 13.65 

2. ธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐาน  
โครงข่ายโทรคมนาคมและ
คมนาคมขนสง่ 

110.44 9.05 623.61 41.46 936.01 71.10 

3. ธุรกิจงานซอ่มบ ารุงและบรกิาร 46.95 3.85 173.44 11.53 199.55 15.16 
4. อ่ืนๆ    3.35 0.28     3.12  0.21    1.19   0.09 

รวม 1,219.97 100.00 1,504.07 100.00 1,316.44 100.00 

 

ภาพรวมผลการด าเนินงานปี 2564
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วาระท่ี 2



ภาพรวมผลการด าเนินงานปี 2564

1,504
ลา้นบาท

12%
งานซอ่มบ ารุงและบรกิาร

47%

ศนูยข์อ้มลูและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

41%

โครงสรา้งพืน้ฐาน โครงข่ายโทรคมนาคม
และคมนาคมขนส่ง

1,316
ลา้นบาท

15%
งานซอ่มบ ารุงและบรกิาร

14%

ศนูยข์อ้มลูและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

71%

โครงสรา้งพืน้ฐาน โครงข่ายโทรคมนาคม
และคมนาคมขนส่ง
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วาระท่ี 2

สดัส่วนรายไดปี้ 2564สดัส่วนรายไดปี้ 2563



รายไดร้วม (ลา้นบาท)

2562 2563 25642562 2563 2564

1,504.07
1,316.44

2,000

1,500

1,000

0

1,219.97

300
200

150
100
0

120.12
135.49

170.54

ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท)
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ภาพรวมผลการด าเนินงานปี 2564วาระท่ี 2
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ก าไรขัน้ตน้ (ลา้นบาท) และอตัราก าไรขัน้ตน้ (%) รายปี

17.49

2562 2563 2564

20.99

15.54

212.79
233.24

276.08

อตัราก าไรขัน้ตน้ก าไรขัน้ตน้

ภาพรวมผลการด าเนินงานปี 2564วาระท่ี 2

ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) และอตัราก าไรสทุธิ (%) รายปี

2562 2563 2564

120.12
135.49

170.54

9.85 9.01

12.95

อตัราก าไรสทุธิก าไรสทุธิ



19

21.08%

16.73%

18.91% 18.00%

14.34%
16.80%

2562 2563 2564 2562 2563 2564

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ : ROE อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์: ROA

ภาพรวมผลการด าเนินงานปี 2564วาระท่ี 2



264.23

492.80

251.84

2562 2563 2564

หนีส้ินรวม และหนีส้ินรวมตอ่สว่นผูถื้อหุน้ (D/E)

โครงสรา้งเงินทนุ

0.34
0.26

0.59

20

D/E (X)หนีส้ิน (ลา้นบาท)



ธุรกิจก่อสรา้งศนูยข์อ้มลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐานโครงขา่ยโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง
โทรคมนาคมธุรกิจงานซอ่มบ ารุงและบรกิาร

Backlog 2,064 ลบ.

649

1,134

616

ปี 2564

Backlog 2,399 ลบ.

รายไดร้วม ก าไรสทุธิ และงานที่ยงัไม่ไดส้ง่มอบ

21

1,220

2,000

1,500

1,000

0

1,504
1,316

รายได ้(ลา้นบาท) ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท)

120.12
135.49

170.54
200

150

100

0
2562 2563 2564



วาระที ่2
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ภาพรวมธุรกจิปี 2565



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ

การย้ายหลกัทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ จากตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) 
เข้าซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

บริษทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน)

8 ตุลาคม 2562

11 มีนาคม 2565

ทุนจดทะเบียนของบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2564

ทุนจดทะเบียน                      461,999,974.50 บาท
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 307,999,983.00 บาท
จ านวนหุ้นสามัญช าระแล้ว 615,999,966.00 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ                                   0.50   บาท

23



ทุนจดทะเบียนของบริษัท อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน)

รายการ ทนุจดทะเบียน 
(เดิม)

จดทะเบียนทนุช าระ
แลว้เพิ่มเติม

ทนุจดทะเบียน
(ปัจจบุนั)

31  ันวาคม 2564 4 เมษายน 2565 20 เมษายน 2565
ทนุจดทะเบียนของบรษัิท 461,999,974.50 - 461,999,974.50 บาท
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของบรษัิท 307,999,983.00 57,736,050.00 365,736,033.00 บาท
จ านวนหุน้ท่ีช  าระแลว้ 615,999,966.00 115,472,100.00 731,472,066.00 หุน้
มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 0.50 บาท

รายการ การใชส้ทิธิ INSET-W1

ครัง้ท่ี1 
การใชส้ทิธิ INSET-W1

คงเหลือ
วนัที่ 31 มีนาคม 2565 การใชส้ทิธิครัง้ถดัไปดงันี ้

จ  านวนการใชส้ทิธิใบส าคญัสทิธิของบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 1 115,472,100.00 191,615,107.00 หน่วย
ราคาใชส้ทิธิ 2 บาท ต่อ 1 หุน้ (คิดเป็นจ านวนเงิน) 230,944,200.00 383,230,214.00 บาท
จดทะเบียนทนุช าระแลว้ของบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 1 57,736,050.00 - บาท

หมายเหตุ : การจดทะเบียนทนุช าระของบรษัิทฯ เพิ่มเติมเกิดจากการใชส้ทิธิใบส าคญัสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 1 (INSET-W1) ใหก้บั
ผูถื้อหุน้ตามสดัสว่นการถือหุน้ของบรษัิทฯ จ านวนการจั สรรใบส าคัญแส งสิท ิฯ เมื่อวันที ่25 ตุ าคม 2564 จ านวน 307,087,207 หน่วย
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แผนธุรกจิปี 2565
สรา้งความเติบโตทางธุรกิจปี 2565

วางเป้ารายได้ปี 2565

เติบโต 15-20%

Efficiency
Focus

Customer
Focus

Profit
Focus

25

เพ่ิมทกัษะและความช านาญใหก้บัพนกังาน

มุ่งเนน้เพ่ิมรายไดท่ี้มีความสม ่าเสมอ(Recurring Income)

มองหาโอกาสการลงทนุในธรุกิจท่ีน่าสนใจ

เนน้สรา้งก าไรใหไ้ดส้งูสดุ/บรหิารตน้ทนุใหมี้ประสิทธิภาพ



3
ธุรกิจก่อสรา้งศนูยข์อ้มลู 

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Data Center and 

Information Technology (IT) 
Infrastructure)

ธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐาน
โครงข่ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนสง่

(Telecommunications and 
Transportation Infrastructure)

ธุรกิจงานซ่อมบ ารุงและบรกิาร 
(Maintenance and Service)

21
3

ภาพรวมธุรกจิของ INSET
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ใหบ้รกิารก่อสรา้งอาคารศนูยข์อ้มลูใหม่และการปรบัปรุงพืน้ท่ี
อาคารเดิมเพ่ือใชเ้ป็นศูนยข์อ้มลู โดยสามารถออกแบบและก่อสรา้งไดต้ั้งแต่ระดบั 
Tier I ถึง Tier IV ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุ โดย INSET สามารถด าเนินการไดท้ั้งเป็น
ผูร้บัเหมาหลกัและผูร้บัเหมาช่วงในรูปแบบของ Turnkey Solution

INSET

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

D
at

a 
C

en
te

r 
La

yo
u

t 
D

ia
gr

am

ธุรกจิก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center)วาระท่ี 2
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ใหบ้ริการติดตั้งและเช่ือมต่อระบบโครงข่ายในพืน้ท่ีโครงการ 
เพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการให้สามารถเช่ือมต่อกับ
อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บริการครอบคลุมขั้นตอนการ
ออกแบบ วางระบบ ติดตัง้อปุกรณ ์และการเดินสายสญัญาณ

INSET

ธุรกจิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
(Information Technology (IT) Infrastructure)

วาระท่ี 2

28

IT
INFRASTRUCTURE

SOFTWARE

SERVER SETUP

NETWORKING

HARDWARE

CONFIGURATION



ใหบ้รกิารติดตัง้ทัง้ 
1.  งานเสาส่งสญัญาณเพ่ือกระจายสญัญาณโทรคมนาคม
2.  งานสรา้งระบบโครงข่าย ใหก้บัผูป้ระกอบการโทรคมนาคม เช่น

ระบบสายเคเบิลใยแกว้น าแสง, FTTx, DWDM
3.  งานสรา้งระบบโครงข่ายส่ือสารใหก้บัผูป้ระกอบการคมนาคมขนส่ง 

เช่น รถไฟฟา้ BTS, รถไฟฟา้ MRT 

29

ธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐานโครงข่ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนส่งวาระท่ี 2

INSET



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

INSET

30

ธุรกจิงานซ่อมบ ารุงและบริการ
(Maintenance and Service)

วาระท่ี 2



วาระที ่2

บรษัิท อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ อย่างระมดัระวงัใน
เรื่องการทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยยึดถือปฏิบตัิตามหลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อประโยชนส์งูสดุ
ของผูถื้อหุน้ ผูมี้สว่นไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

บริษัทจึงก าหนด “นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่น” และก าหนดช่องทางในการ
รอ้งเรยีนเพ่ือปอ้งกนัการทจุรติคอรร์ปัชั่น ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิ

31

INSET กบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันวาระท่ี 2



วาระที่ 3
พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษทั

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2564 
ซึง่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2564 ซึง่ผ่านการรบัรองโดยผูส้อบบญัชี บรษัิท เอเอ็นเอส 
ออดิท จ ากดั และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรยีบรอ้ยแลว้ 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : มติวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน

32



33

งบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2564 (ต่อ)วาระท่ี 3

▪ ค าอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการส าหรบัปี 
2564 สามารถอ่านรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2564 ในหนา้ 82-97 

▪ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด แสดง
ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน



หน่วย: ลา้นบาท

เพ่ิมขึน้/ (ลดลง) เพ่ิมขึน้/ (ลดลง)

31-Dec-64 31-Dec-63 จ านวนเงิน รอ้ยละ

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,048 1,174 (126) (11)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 168 158 10 6

รวมสินทรัพย์ 1,216 1,332 (116) (9)
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วาระท่ี 3 งบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2564 (ต่อ)



การเป ่ียนแป งของรายการสินทรัพย์

การลดลงของสินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา 
(รายไดท่ี้ยงัไมเ่รยีกช าระและลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน)

การลดลงของลกูหนีก้ารคา้เน่ืองจากการรบัช าระเงินและปิดโครงการใหญ่

การเพิ่มขึน้ของสินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียน

35

วาระท่ี 3 งบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2564 (ต่อ)



หน่วย: ลา้นบาท

เพ่ิมขึน้/ (ลดลง) เพ่ิมขึน้/ (ลดลง)

31-Dec-64 31-Dec-63 จ านวนเงิน รอ้ยละ

หนีสิ้นหมุนเวียน 223 465 (242) (52)

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 29 28 1 4

รวมหนีสิ้น 252 493 (241) (49)

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 964 839 125 15

36

วาระท่ี 3 งบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2564 (ต่อ)



การเป ่ียนแป งของรายการหนีสิ้น

การลดลงของเจา้หนีก้ารคา้เน่ืองจากการช าระเงินและปิดโครงการใหญ่

การลดลงของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

การลดลงของหนีส้ินท่ีเกิดจากสญัญา
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วาระท่ี 3 งบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2564 (ต่อ)



   หน่วย : ลา้นบาท

เพ่ิมขึน้/ (ลดลง) เพ่ิมขึน้/ (ลดลง)

31-Dec-64 31-Dec-63 จ านวนเงิน รอ้ยละ

รวมรายได้ 1316 1504 (188) (13)

รวมค่าใช้จา่ย 1103 1335 (232) (17)

ก าไรสุทธิ 171 135 36 27

ก าไรตอ่หุน้ 0.28 0.22 - -
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วาระท่ี 3 งบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2564 (ต่อ)



วาระที่ 4
พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ

การจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการ
จดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 

▪ บรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิในงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการหกัทนุ
ส ารองต่างๆ ตามกฎหมายและเงินส ารองอ่ืนๆ (ถา้มี) เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 
2535 และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 44 และขอ้ 45

39

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : มติวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน



พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 (ต่อ)

การจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 8,526,940 บาท หรือเท่ากับรอ้ยละ 5
ของก าไรสทุธิประจ าปี 2564 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 45

1

การจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษัิท งวด 12 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.17 บาท เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 104,720,000 
บาท ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่วคิดเป็นรอ้ยละ 61.41 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2564 ซึง่เป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ

2

40

วาระท่ี 4



135,490,506.12

560,000,000.00

0.038

0.081

0.050

0.169

94,640,000.00

69.85%

ก าไรสุทธิ (บาท)
จ านวนหุน้ท่ีช าระมูลค่าแลว้ (หุน้)
มูลค่าเงินปันผลระหวา่งกาล (บาท:หุน้)
มูลค่าเงินปันผล (บาท:หุน้)
มูลค่าหุน้ปันผล (บาท:หุน้)
รวมมูลค่าเงินปันผลจ่ายสุทธิ (บาท:หุน้)
มูลค่าเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท)
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ

120,121,207.32

560,000,000.00

0.15

-

-

0.15

84,000,000.00

69.93%

170,538,798.91

615,999,966.00

-

0.17

-

0.17

104,720,000.00

61.41%

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 (ต่อ)



รายการ

ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date)

ก าหนดวนัขึน้เครื่องหมาย XD หรอืวนัท่ีไมม่ีสิทธิรบัเงินปันผล

ก าหนดจ่ายปันผลแก่ผูถื้อหุน้

10 มีนาคม 2565 

9 มีนาคม 2565 

19 พฤษ าคม 2565

42

วาระท่ี 4

วนัที่ด าเนินการ

พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 (ต่อ)



วาระที่ 5
พจิารณาอนุมตัเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณากลั่นกรองตาม
หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการสรรหากรรมการบริษัทและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่าน 
คือ (1) นายวิเชียร เจียกเจิม  (2) นายเมธา โชติอภิสิทธ์ิกลุ  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษัิทฯ อีกวาระหนึ่ง
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คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : มติวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน



รายชือ่กรรมการ ต าแหน่งทีอ่อกตามวาระ

นายวเิชียร เจียกเจิม

นายเมธา โชติอภิสิทธ์ิกลุ

รายช่ือกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน มีดงัตอ่ไปนี ้

1

2

กรรมการ

กรรมการ

พจิารณาอนุมัตเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ (ต่อ) 

44

วาระท่ี 5



พจิารณาอนุมัตเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระวาระท่ี 5

นายวเิชียร เจียกเจิม
ต าแหน่ง : กรรมการ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 69 ปี

ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกต้ัง : กรรมการ
วนัท่ีได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการบริษัท :    15 มีนาคม 2562

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั :    3 ปี
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งจนครบวาะระ :    3 ปี
ประวติัการเข้าประชุมในปี 2564 : คณะกรรมการบริษทั จ านวน 5/5 คร้ัง

: ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 จ านวน 1/1 คร้ัง
: ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 จ านวน 1/1 คร้ัง

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

คุณวุฒิทางการศึกษา :

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (M.B.A) INDIANA UNIVERSITY, U.S.A 

• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอนัดบั 2 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 13/2543
• สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2564
• 1,450,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้

การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ล าดบัท่ี 1
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พจิารณาอนุมัตเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระวาระท่ี 5

นายเมธา โชติอภสิิทธ์ิกุล
ต าแหน่ง : กรรมการ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 43 ปี

ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกต้ัง : กรรมการ
วนัท่ีได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการบริษัท :    15 มีนาคม 2562

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั :    3 ปี
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งจนครบวาะระ : 3 ปี
ประวติัการเข้าประชุมในปี 2564 : ประชุมคณะกรรมการบริษทั จ านวน 5/5 คร้ัง

: ประชุมคณะกรรมการบริหาร จ านวน 12/12 คร้ัง
: ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 จ านวน 0/1 คร้ัง
: ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี1/2564 จ านวน 1/1 คร้ัง

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

คุณวุฒิทางการศึกษา :

• ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 151/2561
• สัดส่วนถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2564
• 23,595,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 3.83 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้

การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ล าดบัท่ี 2
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วาระที่ 6
พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยยกเวน้กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดค้่าตอบแทน

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : มติวาระนีต้อ้งผ่านอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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ต าแหน่งกรรมการ

หน่วย : บาท/ปี

ต าแหน่งประธาน
หน่วย : บาท/ปี

8,000

8,000

8,000

8,000

ต าแหน่ง ปี 2564 ปี 2565
(ปีทีเ่สนอ)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ปี 2564 ปี 2564คณะกรรมการ ปี 2565
(ปีทีเ่สนอ)

ปี 2565
(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 2565 (ตอ่)
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วาระท่ี 6



ค่าบ าเหน็จกรรมการ ปี 2564
ปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ)

เฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบริหาร

ผลประโยชน์อ่ืนที่ไม่ใช่ตัวเงนิ :   -ไม่มี-

ค่าบ าเหน็จกรรมการ : 3

4

กรรมการไดรั้บค่าบ าเหน็จ
ร้อยละ 2 ของเงนิจ่ายปันผล
แต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท
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วาระท่ี 6

กรรมการไดรั้บค่าบ าเหน็จ
ร้อยละ 2 ของเงนิจ่ายปันผล
แต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท

พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 (ตอ่)



วาระที่ 7
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของ

ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเ้สนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 โดยแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวม 1,620,000 บาท โดยไม่รวม
ค่าใชจ้่ายและบรกิารอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

50

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ : มติวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน



พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 (ต่อ)
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วาระท่ี 7

1

2

3

6

4

5

รายช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาติเลขท่ี

จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบ
บญัชีใหบ้ริษทั

เป็นผูล้งลายมือช่ือ
ในงบการเงินปี

สัดส่วนการมีส่วน
ไดเ้สียในบริษทั

นายอธิพงศ์ อธิพงศส์กลุ

นายวชิยั รุจิตานนท์
นายเสถียร วงศส์นนัท์
นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ
นายยทุธพงษ์ เช้ือเมืองพาน
นางสาวกนิษฐา ศิริพฒันสมชาย

3500
4054
3495

10837

5946
9445

-

-

-

1

-

4

-

-

-

2564

-

2560 - 2563

-ไมม่-ี
-ไมมี่-

-ไมม่-ี

-ไมม่-ี

-ไมม่-ี
-ไมม่-ี



วาระที่ 11

รายละเอยีดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมา รายละเอยีดดังนี้

คา่ตอบแทนสอบบญัชี
ปี 2565

(ปีทีเ่สนอ)
ปี 2564 เพิม่ขึน้

(%)

สอบทานงบการเงนิ

รายไตรมาส

รวม 3 รายไตรมาส

งบการเงนิประจ าปี

รวม

260,000

780,000

720,000

1,500,000

275,000

820,000

795,000

1,620,000 8 %

หน่วย : บาท/ปี
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วาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 (ต่อ)



วาระที่ 8
พจิารณาวาระอ่ืนๆ (ถ้าม)ี

คณะกรรมการเห็นสมควรใหเ้ปิดวาระนีไ้วเ้พ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ/หรอื แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มี
การลงมติ ทั้งนี ้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขของ
พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ท่ีก าหนดว่า เมื่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
ระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมเสร็จแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ท่ี
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเรือ่งอื่นนอกจากท่ีก าหนดไวก็้ได้
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ภาคผนวก
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