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รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 25 

บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน) 
วันท่ี 12 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. 

ณ ห้องสวนหลวง  ช้ัน 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา                                                                     
เลขท่ี 333  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

 

เร่ิมการประชุม 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท 11 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)เข้าร่วมประชุมสามัญ
ประจำปีผู ้ถือหุ ้น มีผู ้ถือหุ ้นจำนวนทั้งสิ ้น 1,690  ราย รวมจำนวนหุ้นทั ้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั ้งส้ิน 
105,596,336 หุ้น 

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25  ในวันน้ีมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย นับ
จำนวนหุ้นได้ 25,943,857  หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 22,489,435   หุ้น รวม
ท้ังสิ้น 30 ราย นับรวมจำนวนหุ้นท้ังส้ิน 48,433,292 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.87 ของจำนวนหุ้นท้ังหมด ถือว่าครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้ องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ท้ังหมด  

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  และได้แนะนำกรรมการ 
ผู้บริหาร  ผู้สอบบัญชี  ผู้ตรวจสอบภายใน ที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมนี้ และร่วมประชุมผ่านทาง VDO 

Conference ดังน้ี 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน ครบ 100% ของกรรมการท้ังหมดทุกคณะ  
            1. นายอำนวย ปรีมนวงศ์             ประธานกรรมการ 

 2. นายพงษ์ศักด์ิ อังสุพันธ์ุ           รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ   

     และกรรมการอิสระ 

 3. นายธาดา พฤฒิธาดา  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมสรรหาฯ 

 4. นายสุรชัย ชมภูไพสร  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาฯ 

 5. ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ ประธานกรรมการบริหาร 

 6. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 7. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาฯ 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม  
 8. นายทัสชน ลีลาประชากุล         ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ   
 9. นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ         ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชีและการเงิน 
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ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ท่ีเข้าร่วมประชุม 

 10. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล  ผู้สอบบัญชี 

 11.นายกัมปนาท หาญกล้า  ทีมงานผู้สอบบัญชี 

ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท  แฮปป้ีทูคอนซัลท์ จำกัด ท่ีเข้าร่วมประชุม 

               12.นายสมเกียรติ ต้ังเจริญกิจกุล                     ผู้ตรวจสอบภายใน 

              13.นางสาวนารีรัตน์ แสงสว่าง  ผู้ตรวจสอบภายใน  

ผู้บันทึกการประชุม 

 14. นายสมชาย เอ่ียมรอด  เลขานุการบริษัท 

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 15. นางสาวสุชาดา กังส์ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัท  

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามเกณฑ์ การประชุมจะดำเนินการเรียงลำ ดับ
ตามวาระการประชุมตามท่ีแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม  

การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้น จะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ 
หมายถึง หน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง โดยการลงมติดังน้ี 

- วาระท่ี 1, วาระท่ี 3 ถึง วาระท่ี 6 ต้องผ่านมติท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น 

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- วาระท่ี 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ 

- วาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง
ท้ังหมดของ ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ันนอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ  

 ในการออกเสียงเพื่อลงมติในวาระท่ี 1,วาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 เฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตัวเอง 
และผู้ที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทนโดยใช้วิจารณญาณของผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนน
เสียง จะได้รับแจก “บัตรลงคะแนน” หากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะพิจารณาลงคะแนน
ด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือข้ึนเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีไปรับบัตรลงคะแนนท่ีกรอก
ข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคิดคำนวณคะแนนเสียง 

 หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องกรอกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนนส่วนในวาระเลือกต้ัง
กรรมการในวาระท่ี 6 เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง 
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 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง(ถ้ามี) หักออกจากคะแนน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่า
เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย 

 สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนนเช่น ลงคะแนน
เกินกว่าหน่ึงช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือกับบริเวณท่ีขีดฆ่าน้ันเป็นต้น 

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็น 

ใดขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระหรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระแล้ว 

 หลังจากการประชุมในคร้ังน้ีเสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็ปไซต์ของบริษัทพร้อม
ท้ังแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย
หรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมและภายหลังการประชุม และขอ
ความกรุณาคืนบัตรลงคะแนนท่ีเหลือแก่เจ้าหน้าท่ีที่หน้าห้องประชุม 

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ ประธานท่ีประชุม ได้เร่ิมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นคร้ัง
ท่ี 25 ดังน้ี 

 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 24  เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2564 

ประธานฯ  :  ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าบริษัทฯ  ได้จัดประชุม
 สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 24 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2564  ซ่ึงบริษัทฯ ได้ส่งสำเนา
 รายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์
 ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด พร้อมท้ังได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท
 (www.tcjasia.com)     

                 คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ซึ่งประชุม
 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564  ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควร
 เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

   เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง
 ลงคะแนนในวาระน้ี  

ผล  :  ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
% ของจำนวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 48,433,292  100 

2. ไม่เห็นด้วย - - 

3. งดออกเสียง - - 

4. บัตรเสีย - - 

มติที่ประชุม  :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 24 ด้วยคะแนน 

  เสียงเป็นเอกฉันท์   
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วาระท่ี 2 รับทราบผลการรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลดำเนินงานของบริษัท ในรอบ ปี2564

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2564 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งน้ีแล้ว พร้อมกับได้นำเรียนสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามท่ี
ปรากฏในตารางงบการเงินรวมแต่ละรายการท่ีนำเสนอในห้องประชุมดังน้ี

ประธานฯ : ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเก่ียวกับผลการดำเนินงานประจำปี 
2564 ของบริษัทประการใดหรือไม่หาก ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม
จึงถือว่าท่ีประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามท่ีได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุม
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบ
บัญชี 

ประธานฯ  :  ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีส้ินสุด
 วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
 บริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อ
 งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยว่ามีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำคัญตาม
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของ
 รายงานประจำปีซ่ึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี  
  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 
 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

   เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง
 ลงคะแนนในวาระน้ี 

ผล :  ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
% ของจำนวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 48,433,292  100 

2. ไม่เห็นด้วย - - 

3. งดออกเสียง - - 

4. บัตรเสีย - - 

มติที่ประชุม  :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  
 ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 

ประธานฯ  :  ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 
  48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
  กำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)จนกว่าทุนสำรองนี้จะมี
  จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลน้ัน
  บริษัทคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ  50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่
  มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
  ปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี 

  ผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จำนวน 4.07 ล้านบาท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 ไว้เป็นทุน
 สำรองตามกฎหมาย 
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    คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงิน ปันผล 
 สำหรับผลประกอบการในปี 2564          

    เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง
 ลงคะแนนในวาระน้ี 

ผล  :   ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังน้ี 
มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
% ของจำนวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 48,433,292 100 

2. ไม่เห็นด้วย - - 

3. งดออกเสียง - - 

4. บัตรเสีย - - 

มติที่ประชุม   :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัตกิารงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 

   2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน 

ประธานฯ  :  มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
 จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบ
 บัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะ
 แต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”       

  ข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กำหนดว่า  “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่ตั้งผู้สอบ
 บัญชีผู้ซ่ึงออกไปน้ันจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”    

  ข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า  “ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าไรให้ที่ประชุมผู้ถือ
 หุ้นกำหนด”          

  ในปี 2565 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้เสนอท่ีจะเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ 
 และบริษัทย่อยโดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 4 ท่าน คือ    

  1.นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขท่ี 8134 หรือ     

  2.นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ทะเบียนเลขท่ี 9393 หรือ               

  3.นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขท่ี 6838 หรือ     

  4.นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักด์ิ ทะเบียนเลขท่ี 4752      

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีในด้านต่างๆอาทเิช่น 
 คุณสมบัติต้องห้ามความอิสระในการแสดงความเห็นในการสอบบัญชีประสบการณ์ที่ผ่านมา
 ตลอดจนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่าบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีความ



หน้า 7 จาก 12 

 รายชื่อที่เสนอมาข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี
 บริษัทประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท เท่ากับปี 2564 

   ซ่ึงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยในปีนี้  
  เป็นปีที่ส่ี  ท้ังน้ีผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอช่ือไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ 
  บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

   คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็น  
  สมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านแห่ง   บริษัท สอบบัญชี- 

  ธรรมนิติ จำกัด ตามรายช่ือท่ีเสนอมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 

  และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท 

   เน่ืองจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอท่ีประชุมลงมติและออกเสียง 

  ลงคะแนนในวาระน้ี 

ผล  :   ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มข้ึน 1 ท่าน นับจำนวนได้ 49,788 หุ้น  
 โดยมีผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียงดังน้ี 
มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
% ของจำนวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 48,483,080 100 

2. ไม่เห็นด้วย - - 

3. งดออกเสียง - - 

4. บัตรเสีย - - 

มติประชุม :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี  
 2565 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ   :  มอบหมายให้ประธานบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแล
 กิจการที่ดีกรรมการทั้งสามท่านที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงขอออก
 นอกห้องประชุม และประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนด
 ว่า”บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุม
 ใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกต้ัง และให้คณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการด้วยกันเป็น ป ร ะ ธ า น
 กรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ 
 และกรรมการไม ่น ้อยกว ่าก ึ ่งหน ึ ่งของจำนวนกรรมการ ท ั ้งหมดต้องมีถ ิ ่นที ่อย ู ่ใน
 ราชอาณาจักร”         

  ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า  “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการ
 จะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่ง
 ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) หลังปี
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 ที่สองกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
 นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด
 เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่ง
 อีกก็ได้”          

  ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยในปีนี ้กรรมการผู้อยู่ในวาระนานที่สุดท่ี
 จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ      

  1.นายสุรชัย ชมภูไพสร       : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

  2.นายอำนวย ปรีมนวงศ์    : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  

  3.นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ : กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร 

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณา
 บุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตามองค์ 
 ประกอบของกรรมการประกอบกับคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้วจึงเห็นควร
 ให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรง
 ตำแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง         

  คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู ้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของ
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วจึงมีมติอนุมัติ
 ให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกต้ัง
 กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ารับตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน
 ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 ท่ีได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วน้ัน 

  ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่านเป็นรายบุคคล โดยขอให้ส่ง  

 บัตรลงคะแนนเลือกกรรมการแต่ละท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้แก่
 เจ้าหน้าท่ีเพื่อรวบรวมผลการลงมติ         

  ในวาระน้ีประธานเป็นกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้เลือกตั้งจึงขออนุญาตออกนอกประชุม           
 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารทำหน้าท่ีเสนอผลการลงมติแต่ละท่านด้วยต่อไป 

8.1 พิจารณาเลือกต้ัง นายสุรชัย ชมภูไพสร เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระ 

ผล    :  ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังน้ี  

 

 

 

    
 

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
% ของจำนวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 48,483,058 99.999955 

2. ไม่เห็นด้วย 22 0.000045 

3. งดออกเสียง - - 

4. บัตรเสีย - - 
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มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสุรชัย ชมภูไพสร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

8.2 พิจารณาเลือกต้ัง นายอำนวย ปรีมนวงศ์  เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการต่ออีกวาระ 

ผล   :  ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังน้ี  

 

 

 

 

 

               
   

 
 มติที่ประชุม  :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายนายอำนวย ปรีมนวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ
  และประธานกรรมการต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ประธานกรรมการบริหาร : เน่ืองจากวาระน้ีประธานกรรมการบริหารเป็นกรรมการท่ีถูกเสนอช่ือให้เลือกต้ังคน
  ต่อไปจึงขออนุญาตออกนอกห้องประชุมโดยท่านประธานจะดำเนินการประชุมต่อไป 

8.3 พิจารณาเลือกต้ัง นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ เป็นกรรมการบริหารและประธานกรรมกาบริหาร 

ผล :   ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังน้ี 

มติทีล่ง จำนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
% ของจำนวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 48,483,080 100 

2. ไม่เห็นด้วย - - 

3. งดออกเสียง - - 

4. บัตรเสีย - - 

มติที่ประชุม  :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ เป็นกรรมการ 
บริหาร และประธานกรรมการบริหารต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 

ประธานฯ   :  มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชีและการเงินช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า 
 พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า“การจ่ายค่าตอบแทน
 กรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
 สองในสามของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม”   

   ข้อบังคับบริษัท ข้อท่ี 16 กำหนดว่า“บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่
 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด” 

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
% ของจำนวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 48,483,080 100 

2. ไม่เห็นด้วย - - 

3. งดออกเสียง - - 

4. บัตรเสีย - - 
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   บร ิษ ัทม ีหล ักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะคำนึงถ ึงความ
 เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับ
 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกจิที่มี
 ขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมี
 คุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนดมี
 ข้ันตอนการพิจารณา เริ ่มจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอ
 ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
 อนุมัติตามข้ันตอนกระบวนการท่ีโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 

   ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากล่ันกรองค่าตอบ 
 แทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ท้ังในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประ 
 กอบการของบริษัทในปีท่ีผ่านมาตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม
 ประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท 

  ประจำปี 2565 เท่ากับปี 2564 ดังน้ี 

  องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

ค่าตอบแทนของกรรมการ   

1.ค่าตอบแทนรายเดือน   

   -ประธานกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน 20,000 บาท/คน/เดือน 

   -กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดือน 15,000 บาท/คน/เดือน 

   - เลขานุการบริษัท   7,500 บาท/คน/เดือน   7,500 บาท/คน/เดือน 

2.ค่าเบ้ียประชุม   

   - ประธานกรรมการ 20,000 บาท/คน/คร้ัง 20,000 บาท/คน/คร้ัง 

   - กรรมการ 10,000 บาท/คน/คร้ัง 10,000 บาท/คน/คร้ัง 

   - เลขานุการบริษัท   5,000 บาท/คน/คร้ัง   5,000 บาท/คน/คร้ัง 

3.ค่าตอบแทน(โบนัส)   

คณะกรรมการบริษัท               ไม่มี               ไม่มี 
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย :  (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอ่ืนๆ ) 

 ค่าตอบแทนรายเดือนกำหนดจา่ยเพ่ิมข้ึนจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ   ค่าเบ้ียประชุมกำหนดจา่ยเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม  

1.ค่าตอบแทนรายเดือน   

-ประธานกรรมการตรวจสอบ    5,000 บาท/คน/เดือน   5,000 บาท/คน/เดือน 

2.ค่าเบ้ียประชุม   

   - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/คร้ัง 20,000 บาท/คน/คร้ัง 

   - กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/คน/คร้ัง 10,000 บาท/คน/คร้ัง 

     คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด 

   ค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ 
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   ชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2565   ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่า 
ตอบแทน 

     เน่ืองจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอท่ีประชุมลงมติและออกเสียง 
   ลงคะแนนในวาระน้ี 

ผล  : ในวาระนี ้มีผู ้ถือหุ ้นท่ีมีส่วนได้เสียซึ ่งเป็นกรรมการจำนวน 2 ท่านนับจำนวนหุ้นได้ 
 25,866,407 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังน้ี 

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
% ของจำนวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 22,6116,673 100 

2. ไม่เห็นด้วย - - 

3. งดออกเสียง - - 

4. บัตรเสีย - - 

 

มติที่ประชุม  : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามท่ีเสนอ 

 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืน ๆ  
ประธานฯ  :   ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยต้องการซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำใดๆ 

 สำหรับบริษัท ขอให้แสดงความประสงค์โดยการยกมือหรือเชิญที่ไมโครโฟนที่ได้จัดไว้ให้
 แล้ว โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อเพื่อที่เลขานุการบริษัทจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ใน
 รายงานการประชุม  

นายสมชาย  ปัดภัย  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในท่ีประชุมมีใจความโดยสรุปดังน้ี 

 :   ขอสอบถามท่านผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารบริษัทว่า ในปีน้ีหลังจากโควิด-19 จะ
 กลายเป็นโรคประจำถิ ่นและมีการเปิดประเทศแล้ว บริษัทมีการตั ้งเป้าหมายมีความ
 คาดหวังอย่างไร และผู้ถือหุ้นมีโอกาสจะได้รับเงินปันผลหรือไม่  
ประธานกรรมการบริหาร : ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล ตามนโยบายบริษัทหากมีกำไร และไม่กระทบต่อการ
 ดำเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ ก็จะนำเสนอผู้ถือหุ ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ส่วนในปี 
 2565 บริษัทมีความคาดหวังในธุรกิจอย่างไร น้ัน        

   1.ธุรกิจเก่ียวกับเหล็ก และเหล็กกล้าไร้สนิมน้ัน บริษัทคาดหวังว่าผลการดำเนินงานจะ
 เติบโตประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ แต่ในสถานการณ์ที่ราคาเหล็กปรับสูงข้ึนจากวิกฤติการณ์
 สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน เพราะทั้งสองประเทศนี้มีสินแร่จำนวนมากเฉพาะนิกเกิล 
 จะส่งผลอย่างไรก็ต้องคอยติดตาม ไม่ว่าราคาจะเป็นอย่างไร บริษัทก็จะกำหนดการ
 ซ้ือ-ขายให้สอดคล้องกัน 
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2.ธุรกิจเก่ียวกับการตกแต่งสถานีรถไฟฟ้า หากผู้รับเหมาโครงการสามารถส่งมอบพ้ืนท่ี
รถไฟฟ้าสายสีชมพู และสายสีส้มในอนาคต ใหบ้ริษัทเข้าไปดำเนินงานมากเพียงใด บริษัทก็
จะรับรู้รายได้เพิ่มข้ึนตามไป

3.ธุรกิจให้เช่าเคร่ืองจักรกลหนัก ได้แก่รถเครน ที่ใช้ในการก่อสร้าง รถไฟฟ้า ถนน หรือ
สะพานต่างๆ นั้น บริษัทไม่สามารถตั้งเป้าหมายให้เกินไปกว่าโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
รัฐบาลได้ ซึ่งขณะน้ีทำงานในสายสีชมพูอยู่ ซึ่งบริษัทก็ติดตามโครงการต่างๆ ของภาครัฐ 
และเอกชนอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีการสั่งปิดแคมป์คนงานเพราะเหตุสถานการณ์โควิด
ดังเช่นปีท่ีแล้ว บริษัทก็คงจะไม่ได้รับผลกระทบด้านรายได้อย่างท่ีผ่านมา

นายสมชาย  ปัดภัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในท่ีประชุมมีใจความโดยสรุปดังน้ี
: อยากจะถามถึงข้อห่วงใยมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เงินเฟ้อ การขาดแคลน
แรงงานในการก่อสร้าง ว่าบริษัทได้รับผลกระทบอย่างไร และมองเป้าหมายของบริษัทในอีก
สามปีข้างหน้าน้ันรายได้ของบริษัทจะเติบโตสัก 1,400-1,500 ล้านได้หรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร : ขอบคุณสำหรับคำถาม เรื่องเงินเฟ้อจะขอให้ท่านประธานซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
เรื่องการเงินการคลังเป็นคนตอบ ขอตอบในเร่ืองการคาดแคลนแรงงาน แรงงานที่เกี่ยวกับ
งานก่อสร ้างส ่วนใหญ่อยู่ในธ ุรกิจให้เช่ารถเครน ซึ ่งเป ็นการให้เช ่ารถเครนพร้อม
โอเปอร์เรเตอร์ ซึ่งแรงงานประเภทน้ีต้องมีประสบการณ์ มีความชำนาญ และมีฝีมือ ซ่ึง
แรงงานประเภทน้ีมักจะถูกชิงตัวไปเช่นเดียวกัน ทางบริษัทได้เตรียมพร้อมแรงงานกลุ่มน้ี
เพื่อให้ทำธุรกิจได้อย่างย่ังยืน โดยทำโครงการฝึกอบรม และทดสอบผู้ควบคุมรถเครนมา
อย่างต่อเน่ืองหลายรุ่น เพื่อป้องกันปัญหาด้านขาดแคลนแรงงาน

ประธานฯ : ภาวะเงินเฟ้อในประเทศอยู่สามเปอร์เซ็นต์กว่า และคงจะเพิ่มข้ึนอีกในอนาคต ซ่ึงมีผล
กระทบกับทางบริษัทในเร่ืองต้นทุนท่ีสูงข้ึนแน่ แต่ผู้บริหารก็จะใช้ความพยายามเพิ่มมากข้ึน               

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอปิดการประชุมและขอ
ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีเข้าร่วมการประชุมในวันน้ี ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดการประชุม : เวลา 15.05 น.

              ลงนาม………….…………................................ประธานกรรมการ     
                       (นายอำนวย ปรีมนวงศ์)   

                                                        ประธานท่ีประชุม

ลงนาม.........................................................เลขานุการบริษัท        

                      (นายสมชาย เอ่ียมรอด)                   
                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม

                                      

......................................

(นายสมชาย เอี่ยมรอด


