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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

 

เวลาและสถานท่ีประชุม  

 ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบัวหลวง โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท 

บางกอก กอล์ฟคลบั เลขท่ี 99/3 หมู ่2 ถนนตวิานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 12000 

กรรมการบริษัทจ านวน 8 ท่าน กรรมการบริหารจ านวน 2 ท่าน กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ซึ่งคิด

เป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 

1. ศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร.บวรศกัดิ ์ อวุรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  

2. คณุโสภณ  ผลประสิทธ์ิ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการก ากบั

ดแูลความเส่ียง และกรรมการอิสระ 

3. คณุธิตพิงศ์ ตัง้พนูผลวิวฒัน์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

4. คณุวิรัช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

5. คณุพรรณี  จารุสมบตัิ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

6. ดร.วิชญะ  เครืองาม กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดี กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

และกรรมการอิสระ 

7. คณุวิภธูา ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี กรรมการก ากบัดแูล

ความเส่ียง และกรรมการอิสระ 

8. คณุวฒุิชยั เศรษฐบตุร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดี และเลขานกุารบริษัท 

9. คณุวิสจัจา คชเสนา กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี กรรมการก ากบัดแูล

ความเส่ียง ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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กรรมการท่ีไม่เข้าร่วมการประชุม 

-ไมมี่- 

 

  

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม 

1. คณุธีรศกัดิ์  ฉัว่ศรีสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 6624 

 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พราวด์ อิน โปร จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวศนัสนีย์    พลูสวสัดิ ์       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 6977 

 

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท โปร ลีเกิล แอนด์ ไอ.พี. จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม 

1. คณุประถมภรณ์ ฟังค าดี ท่ีปรึกษากฎหมาย 

   

เร่ิมประชุมเวลา  13.00  น.  

 ศาสตราจารย์กิตติคณุ บวรศกัดิ์ อวุรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เป็นประธานใน

ท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ น และผู้ รับมอบฉันทะ ท่ีได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจ าปี 2563 ขณะนี ้ณ เวลา 13.00 น. ประธานฯ ได้กล่าวสรุปจ านวนผู้ ถือหุ้ นท่ีลงทะเบียนเข้าประชุมด้วย

ตนเองจ านวน 15 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 1,048,923,636 หุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุแทน

จ านวน 19 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 1,261,987,769 หุ้น ซึ่งนบัรวมได้ทัง้สิน้จ านวน 34 ราย รวมผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วย

ตนเองและรับมอบฉันทะทัง้สิน้จ านวน 2,310,911,405 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.8115% (จ านวนหุ้นนบัรวมกนั

ได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งมีอยู่จ านวน 5 ,397,877,189 หุ้น) และ มีผู้

ถือหุ้ นจ านวนไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2553 

หมวด 7 มาตรา 103 และข้อบงัคบับริษัทฯ หมวด 5 ข้อ 35 และได้กลา่วเปิดการประชมุอยา่งเป็นทางการ 

 ตอ่จากนัน้ประธานฯ มอบหมายให้คณุวฒุิชยั เศรษฐบตุร เลขานกุารบริษัท ท าหน้าท่ีพิธีกรในท่ีประชมุ 

(“พิธีกร”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พิธีกรแจ้งต่อท่ีประชุมว่า การประชุมในวนันีจ้ดัขึน้ตามแนว

ทางการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย วนันีมี้การจัดห้องประชุมตามค าแนะน าของโรงแรมรองรับกับ

มาตรการป้องกัน COVID19 ซึ่งบริษัทฯ มีการเตรียมเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยไว้ให้ เม่ือท่านผู้ ถือหุ้นใช้

ไมโครโฟนจะมีการท าความสะอาดให้และมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน ซึ่งเป็นมาตรการท่ีทางรัฐบาลก าหนด 
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พร้อมทัง้แนะน าคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดุย่อย

อ่ืนๆ  

1. ศาสตราจารย์กิตตคิณุดร.บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ  ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ  

2. คณุโสภณ ผลประสิทธ์ิ    รองประธานกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการก ากบัดแูลความเส่ียง และกรรมการอิสระ  

3. คณุธิตพิงศ์ ตัง้พนูผลวิวฒัน์   กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

4. คณุวิรัช มรกตกาล    ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

5. คณุพรรณี จารุสมบตั ิ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

6. ดร.วิชญะ เครืองาม    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

7. คณุวิภธูา ตระกลูฮนุ    กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

และกรรมการก ากบัดแูลความเส่ียง  

8. คณุวฒุิชยั เศรษฐบตุร    กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเลขานกุารบริษัท 

9. คณุวิสจัจา คชเสนา    กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี กรรมการก ากบัดแูลความเส่ียง 

และผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุมอ่ืน ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากัด คือ คณุธีรศกัดิ์ ฉั่วศรีสกุล 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 6624 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2562 ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท พราวด์ อิน 

โปร จ ากัด คือ คณุศนัสนีย์ พูลสวสัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6977 ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีท่ีบริษัทฯ เสนอให้

แตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีในปี 2563 ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ จากส านกังานกฎหมาย บริษัท โปร ลีเกิล แอนด์ ไอ.พี. 

จ ากดั คือ คณุประถมภรณ์ ฟังค าดี ซึง่จะชว่ยเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน  
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เพ่ือให้การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสและถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 

ในการตรวจนับคะแนนและองค์ประชุมของทุกวาระเพ่ือแจ้งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบ บริษัทฯ ได้เชิญ บริษัท โอเจ 

อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากัด ท าหน้าท่ีลงคะแนนและตรวจนบัคะแนนในการประชุม ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอให้ท่ีปรึกษา

กฎหมายอิสระ คณุประถมภรณ์ ฟังค าดี ช่วยสงัเกตการณ์การตรวจนบัคะแนนในการประชุม เพ่ือให้สอดคล้อง

ตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

 จากนัน้พิธีกร ได้ชีแ้จงถึงระเบียบวาระการประชุมว่ามีทัง้หมด 9 ระเบียบวาระ ซึ่งประกอบด้วยระเบียบ

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบ วาระท่ี 2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2562 วาระท่ี 3 เร่ืองพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 วาระท่ี 4 

เร่ืองพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 วาระท่ี 5 

เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรรเงินก าไรสทุธิเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 

วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ วาระท่ี 7 

เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอ่ืนๆ 

(ถ้ามี) ประจ าปี 2563 วาระท่ี 8 เร่ืองพิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารหนงัสือเชิญประชมุท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นแล้วซึ่ง

สามารถดาวน์โหลดได้ตัง้แตว่นัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 จากนัน้พิธีกรแจ้งรายละเอียดการนบัองค์ประชมุผู้ ถือหุ้น 

การออกเสียง วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนนเสียงมตขิองท่ีประชมุ และการเผยแพร่มตขิองท่ีประชมุ ดงันี ้

การนบัองค์ประชมุผู้ ถือหุ้น มีรายละเอียดดงันี ้  

 ให้ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง โดยท่านผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีถือ

อยูห่รือเทา่กบัจ านวนท่ีได้รับมอบฉนัทะ 

 การนบัองค์ประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่า 25 

คน และต้องมีหุ้ นนับจ านวนหุ้ นรวมกันได้ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้ นท่ีได้จ าหน่ายแล้วทัง้หมด 

(5,397,877,189 หุ้น) หรือไมน้่อยกวา่ 1,799,292,397 หุ้น  

การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน มีรายละเอียด ดงันี ้

 การลงคะแนนจะมีขึน้หลงัเสร็จการประชมุในแต่ละวาระ ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้

ผู้ เข้าร่วมประชมุ ซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม  

 หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะทา่นใดประสงค์ท่ีจะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โปรดแสดงตนโดย

ยกมือขึน้เพ่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากทา่น เพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียงในวาระนัน้ 
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 ส าหรับวาระท่ี 6 เร่ืองการพิจารอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม

วาระ ให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงมติในบัตรลงคะแนน เพ่ือออกเสียงเลือกตัง้

กรรมการได้ทัง้ชดุ หรือเป็นรายบคุคล 

 บตัรลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอ่ืนใดนอกจากเคร่ืองหมายถูกและกากบาท หรือมีการกามากกว่า

หนึง่ชอ่ง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาจะถือเป็นบตัรเสีย 

การนบัคะแนนเสียง มีรายละเอียดดงันี ้

 การนบัคะแนนในแต่ละวาระจะนบัจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ ซึ่งอาจมีจ านวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นบางราย

เข้ามาเพิ่มเตมิหรืออกจากห้องประชมุก่อน  

 ทัง้นี ้ผลการนบัคะแนนของแตล่ะวาระจะรวบรวมผลและแจ้งให้ท่ีประชมุทราบภายหลงัจากเสร็จสิน้การ

ลงคะแนนในแตล่ะวาระ ดงันัน้ เพ่ือความรวดเร็วในการนบัคะแนนเสียง ขอเรียนเสนอให้ใช้วิธีการดงันี ้คือ 

 กรณีท่ีไมมี่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะทา่นใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชมุมีมติเป็นเอก

ฉนัท์ อนมุตั/ิรับทราบ/รับรองตามมติท่ีน าเสนอแล้วแตก่รณี  

 คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงรวมทัง้บตัรเสียจะน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้า

ร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ๆ สว่นคะแนนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนในทุกกรณี โดยเจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นใน

กรณีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน และจะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ท่ีเห็นด้วยทัง้หมดในภายหลงัโดยภายหลงั

จากเสร็จสิน้การประชุมครบทุกวาระแล้ว บริษัทฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนท่ีเหลือซึ่งยังไม่ได้เก็บจากผู้ ถือหุ้ น

ทัง้หมด  เพ่ือความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นหลกัฐานตอ่ไป 

 ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีผู้ ถือหุ้นได้ลงมตใินแตล่ะวาระแล้วในหนงัสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงของท่านจะ

ได้รับการบนัทกึในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะไมต้่องลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนอีก  

 แต่หากเป็นกรณีท่ีผู้มอบฉันทะมิได้ก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะลงมติอย่างใดเป็นการเฉพาะ กรณีนีผู้้ รับ

มอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามดลุยพินิจของผู้ รับมอบฉนัทะเอง  

 บริษัทฯ จะแสดงผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระท่ีจอภาพด้านหน้าเม่ือการลงมติสิน้สดุแตล่ะวาระ 

ประธานฯ จะเป็นผู้ขานคะแนนให้ทุกท่านทราบ และให้ถือว่าสิน้สุดลงเม่ือประธานฯ และ พิธีกร ได้ขานมติของ

วาระนัน้ 

มตขิองท่ีประชมุในแตล่ะวาระ มีรายละเอียดดงันี ้
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      การนบัคะแนนเสียงท่ีถือเป็นมติท่ีประชมุส าหรับวาระท่ี 2, 4, 5, 6 และ 8 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็น

มติท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉันทะมาเท่านัน้ ถ้ามีคะแนน

เสียงเทา่กนั ให้ประธานฯ ในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด  

 ส าหรับวาระท่ี 7 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง  

 ส าหรับวาระท่ี 1 และ 3 เป็นวาระเพื่อรับทราบ ไมมี่การลงคะแนน  

 ส าหรับวาระท่ี 9 การพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติใน

เร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุก็จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของกฎหมายซึ่งก าหนดไว้ใน

มาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ว่า “เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตาม

วรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ี

ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุอีกก็ได้" 

การเผยแพร่มตขิองท่ีประชมุ มีรายละเอียดดงันี ้

 บริษัทฯ ท าการบนัทึกภาพ และอัดเสียงตลอดระยะเวลาการประชุม และแจ้งมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นผ่าน

ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวนัท าการถดัไป รวมทัง้เผยแพร่รายงานการประชมุพร้อม

ทัง้ระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นับจากวนัประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

รับทราบรายงานการประชมุและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อท่ีประชุมได้โปรดยกมือและ

ขอให้ทา่นแจ้ง ช่ือ – นามสกลุ ให้ชดัเจน ก่อนการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทกุครัง้ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการ

บนัทกึรายงานการประชมุให้ถกูต้องและครบถ้วน  

 ส าหรับปีนี ้ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีหนงัสือเลขท่ี บจ.(ว)8/2560 เม่ือวนัท่ี 2 ตลุาคม 

2560 เร่ือง การปรับปรุงการจดัสง่รายงานและข้อมลูของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเดิมก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนส่ง

รายงานประจ าปีเป็นรูปเล่มให้กับผู้ ถือหุ้ น ตามหนังสือดังกล่าวได้ยกเลิกการจัดส่งแบบรูปเล่ม และให้จัดส่ง

รายงานและข้อมลูผ่านส่ืออิเล็คทรอนิคส์แทน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดภาระบริษัทจดทะเบียน ซึง่บริษัทฯ ได้ท า

การใส่ QR Code ลงในหนงัสือเชิญประชุม เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การส่งรายงานและข้อมูลของบริษัทจด

ทะเบียนดงักลา่ว บริษัทฯ จงึของดการแจกหนงัสือรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเล่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ 

อย่างไรก็ดี เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันนี ้บริษัทฯ ได้
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จัดเตรียมรายงานประจ าปีแบบรูปเล่มไว้ โดยท่านผู้ ถือหุ้ นสามารถขอรับได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์แก่การ

ประชมุ 

 จากนัน้ พิธีกร ได้เชิญประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามท่ีไ ด้ก าหนดใน

หนงัสือเชิญประชมุ 

 ประธานฯ จึงได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามท่ีได้ก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม

ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 

ประธานฯ แจ้งว่า ส าหรับวาระเร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบนีเ้ป็นการรายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2562 เป็นวาระเพ่ือทราบ ดงันัน้ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียงและลงมต ิ

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและเสนอ

รายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม  – 

30 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดเสนอวาระและรายช่ือบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการ  

จากนัน้ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยสรุปผลการด าเนินการท่ีผ่านมาให้ท่ีประชมุทราบ 

และได้กลา่วเชิญ คณุวิรัช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานสรุปผลการด าเนินการของ

คณะกรรมการตรวจสอบส าหรับปี 2562 ท่ีผ่านมา 

คุณวิรัช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่าส าหรับปี 2562 คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีการประชุมทัง้หมดจ านวน 4 ครัง้ การประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ 3 ท่านร่วมกับผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ โดยไม่มีผู้บริหารขอบริษัทเข้าร่วมประจ าปี 2562 จ านวน 1 ครัง้ เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2562 เพ่ือความ

โปร่งใส และเพ่ือรับฟังความเห็นของผู้สอบบญัชีอย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามหลกัการก ากับดแูล

กิจการท่ีดีในการบริหารจดัการ  

ส าหรับสาระส าคญัของการปฏิบตังิานในรอบปี 2562 มีดงันี ้ 

1. การสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และ

เพียงพอ 

2. การสอบทานการปฏิบตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

3. การดแูลด้านการปฏิบตังิานตามระเบียบของหน่วยงานก ากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง  

4. การสอบทานการบริหารความเส่ียง  

5. การสอบทานระบบควบคมุภายใน  
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6. การพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ ส าหรับงบการเงินประจ าปี  2562  

7. การปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  

8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ส าหรับรายละเอียดอ่ืนๆ ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถดไูด้จากรายงานประจ าปีท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้ว 

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ ดร.วิชญะ เครืองาม ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เป็นผู้ รายงาน

สรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับรอบปี 2562 

ดร.วิชญะ เครืองาม ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี รายงานว่าส าหรับในเร่ืองการก ากับ

ดแูลกิจการท่ีดีนัน้ บริษัทฯ ทราบดีวา่ในการสร้างความมัง่คัง่และยัง่ยืนให้กบับริษัทฯ จ าเป็นท่ีจะต้องมีกลยทุธ์ท่ีดี

ในการท าธุรกิจควบคูไ่ปกบัการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีก็มีภารกิจ

ในการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยค านงึถึงสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย  

ส าหรับปี 2562 คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดีมีการประชุมทัง้หมดจ านวน 7 ครัง้ และได้ผลกัดนั

นโยบายส าคญัให้ส าเร็จลลุว่งไปแล้ว 8 เร่ือง ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยหรือท่ี

เรียกว่า (CG Score) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย IOD โดยได้รับการประเมินคือ 

5 ดาว (ดีเลิศ - Excellent) บริษัทฯ ได้ 5 ดาวในครัง้นีเ้ป็นปีท่ี 2 ติดต่อกันโดยท่ีมีบริษัทท่ีได้ 5 ดาว 

193 บริษัทในตลาดหลกัทรัพย์จากทัง้หมด 677 บริษัท  

2. บริษัทฯ ได้รับการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยสมาคมสง่เสริมผู้

ลงทนุไทยในระดบั 98 คะแนน ซึง่มีคะแนนเตม็ทัง้สิน้ 100 คะแนน  

3. บริษัทฯ ได้รับการรับรองการตอ่อายกุารรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้าน

ทจุริต (CAC) เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563  

4. บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบตัรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมยกระดบัโรงงาน

อตุสาหกรรมตามตวัชีว้ดัการเป็นเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN) ระดบั 2 

และ 3 จ านวน 6 โรงงาน  

5. บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR Beginner Award 2019 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมจากกรม

โรงงานอตุสาหกรรมเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2562  
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6. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีได้ก ากับให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอ

รายช่ือคนเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 

ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอวาระและเสนอรายช่ือบคุคลใดเข้ารับการพิจารณา 

7. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีได้ก ากับให้บริษัทฯ ด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแล

กิจการท่ีดีโดยมีการประเมินผลงานการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด

ยอ่ยทกุชดุและมีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

8. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีได้ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ให้

ครอบคลมุกฎเกณฑ์การปฏิบตังิานตามแนวทางท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท  

จากนัน้ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ คุณโสภณ ผลประสิทธ์ิ ประธานกรรมการก ากับดูแลความเส่ียง เป็น

ผู้รายงานสรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการก ากบัดแูลความเส่ียงส าหรับปี 2562  

คุณโสภณ ผลประสิทธ์ิ ประธานกรรมการก ากับดูแลความเส่ียง รายงานว่า ส าหรับปี 2562  

คณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียงได้มีการประชุมซึ่งครัง้หลังสุดเม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2563 สรุปผลการ

ประเมินความเส่ียงของปี 2562 ดงันี ้

เดมิในปี 2561 มีความเส่ียงทัง้หมด 22 เร่ือง ผลจากการประเมินครัง้นีมี้ความเส่ียงลดลงจากการประเมิน

ครัง้ก่อนทัง้หมด 19 เร่ือง มีความเส่ียงระดบัเดิม 2 เร่ืองและมีความเส่ียงท่ีระดบัเพิ่มขึน้ 1 เร่ืองเก่ียวกบัการขาด

บคุลากรในต าแหน่งท่ีส าคญัแตจ่ากผลการประเมินยงัเป็นความเส่ียงในระดบัน้อย จึงไม่กระทบกบัองค์กรท่ีเป็น

นยัส าคญัและพบความเส่ียงในระดบัสงูซึง่ต้องมีการควบคมุอย่างใกล้ชิด 2 เร่ือง ได้แก่  

1. ด้าน Financial Risk เร่ือง ความเส่ียงการขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน   

2. ด้าน Operation Risk เร่ือง ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจใน Commodity Market 

โดยความเส่ียงทัง้สองเร่ืองนีผ้ลการประเมินลดลงจากการประเมินครัง้ก่อน แตถื่อว่ายงัอยู่ในระดบัสงู ซึ่ง

จะต้องควบคมุอยา่งใกล้ชิด  

ส าหรับในการประเมินครัง้นีมี้ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหม่ 11 เร่ืองซึ่งพบว่าความเส่ียงในระดบัสูงมี 2 เร่ือง 

คือ  

1. ด้าน Strategic Risk เร่ือง ความเส่ียงยอดขาย (Sales Volume) ไมไ่ด้ตามเปา้หมาย  

2. ด้าน Operation Risk เร่ือง ความเส่ียงด้านราคาวตัถดุิบหลกัมีความผนัผวน    

โดยทัง้ 2 เร่ืองเป็นความเส่ียงระดบัสงูท่ีเกิดขึน้ใหมใ่นการประเมินในครัง้นี ้ 
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ส าหรับความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Compliance Risk) จากการประเมินความเส่ียงมี 4 เร่ือง

หลักได้แก่ ด้านแรงงานต่างด้าว ด้านการประมูลงาน ด้านการต่อใบอนุญาต และด้านการขอใบอนุญาตต่างๆ 

ของบริษัทฯ จากผลการประเมินเป็นความเส่ียงในระดับน้อย 3 เร่ืองและมีระดับปานกลาง 1 เร่ือง คือ ด้าน

แรงงานต่างด้าว จากผลการประเมินมีผลกระทบน้อย แต่โอกาสเกิดสูง เน่ืองจากต้องมีการติดต่อกับหน่วยงาน

ราชการทกุเร่ือง ทัง้นี ้ได้รับการควบคมุดแูลโดยแผนก HR และการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีก าหนด จึงไม่ถือว่าเป็น

ความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั 

สรุปจากผลการประเมินความเส่ียงทัง้หมด 37 เร่ือง มีความเส่ียงในระดบัสงูซึง่ต้องควบคมุ 4 เร่ือง  

1. ด้าน Financial Risk เร่ือง ความเส่ียงการขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน  

2. ด้าน Operation Risk เร่ือง ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจใน Commodity Market  

3. ด้าน Strategic Risk เร่ือง ความเส่ียงยอดขาย (Sales Volume) ไมไ่ด้ตามเปา้หมาย  

4. ด้าน Operation Risk เร่ือง ความเส่ียงด้านราคาวตัถดุิบหลกัมีความผนัผวน 

ทัง้ 4 เร่ืองเป็นความเส่ียงสูงจึงได้จัดท า Action Plan เพ่ือให้บริษัทฯ จัดการความเส่ียงโดยระบุ

ผู้ รับผิดชอบเพ่ือให้การก ากับดแูลความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทางทีมคณะท างานจะรายงานผล

ความคืบหน้าตาม Action Plan ในปี 2563 ตอ่ไป  

ทางบริษัทฯ มีนโยบายเพ่ือควบคมุจดัการกับความเส่ียงในแต่ละแผนกในองค์กรจากการควบคมุความ

เส่ียงในระดบัสูงก่อน และในการประชุมครัง้นีไ้ด้เพิ่มแผนจดัการความเส่ียงในระดบัปานกลางด้วย เพ่ือป้องกัน

ไมใ่ห้เป็นความเส่ียงสงู รวมทัง้ได้มีการเสนอปรับเกณฑ์ความเส่ียงเพ่ือให้เห็นความเส่ียงในระดบัปานกลางท่ีขยบั

ขึน้มาในระดบัสงู เพ่ือเป็นการเฝา้ตดิตามและควบคมุความเส่ียงมากขึน้  

จากนัน้ประธานฯ ได้กลา่วเชิญ คณุวิภูธา ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
เป็นผู้รายงานสรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ส าหรับปี 2562  

คุณวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานว่า ในปี 2562 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้มีการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ เพ่ือพิจารณาวาระท่ีจะน าเสนอใน
วนันี ้กล่าวคือ หนึ่ง การสรรหากรรมการบริษัทใหม่แทนกรรมการบริษัทท่ีครบก าหนดออกตามวาระและแต่งตัง้
กรรมการบริษัทกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง และ สอง การพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และน าเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถามหรือแสดงข้อคิดเห็นตามระเบียบวาระเร่ือง
แจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบเก่ียวกบัการด าเนินงานของคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ ถ้ามีขอให้ยกมือและบอก
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ช่ือและสกลุด้วยจะได้บนัทึกไว้ในรายงานการประชมุ แตไ่ม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดง
ข้อคดิเห็น  

จากนัน้ ประธานฯ จึงได้ขานว่า เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงข้อคิดเห็น 
ให้ถือวา่ท่ีประชมุรับทราบตามระเบียบวาระเร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบ  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมรับทราบตามที่รายงานทุกประการ (วาระนีไ้มมี่การลงคะแนน) 

วาระที่ 2 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  

ประธานฯ แจ้งท่ีประชมุว่าระเบียบวาระนี ้คือ เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้รายงาน  

พิธีกรแจ้งว่า บริษัทฯ ได้จดัส่งรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 29 
เมษายน 2562 หลงัจากการประชุมแล้วเสร็จไม่เกิน 14 วนันับจากวันท่ีประชุม บริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดส่งให้
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ เผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ บน www.gel.co.th เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ก็ได้จดัท าส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยแนบไปพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 รายละเอียดตัง้แตห่น้าท่ี 10-35 ตามเอกสารท่ีส่งมาด้วย ซึ่ง
หนงัสือเชิญประชมุดงักลา่วได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้วก่อนลว่งหน้า รายละเอียดตามเอกสารท่ีได้สง่ไป  

พิธีกรได้กล่าวต่อไปว่า เพ่ือเป็นการบริหารเวลาท่ีดี จึงขอให้ประธานฯ ได้สรุปขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2562 ดงักล่าว เม่ือไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ดงักล่าว ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยใช้เสียงข้างมากธรรมดา 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี

ประจ าปี 2562 ซึ่ งประชุมเม่ือวันที่  29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 2 ราย รวม 9,500,011 หุ้น 
รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 36  ราย รวม 2,320,411,416 หุ้น 
 

http://www.gel.co.th/
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 รายการ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย (Approved) 2,320,411,416 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย (Disapproved) 0 0.0000 

งดออกเสียง (Abstained) 0 0.0000 

บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.0000 

รวม (Total) 2,320,411,416 100.0000 

 

วาระที่ 3  เร่ืองพจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

ประธานฯ น าเสนอตอ่ท่ีประชมุว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ได้ปรากฏอยู่
ในรายงานประจ าปี 2562 ตามเอกสารท่ีส่งมาด้วย 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้จดัส่งให้กับผู้ ถือหุ้นไปแล้ว  พร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมในครัง้นี ้ในรูปแบบ QR Code ซึ่งสามารถสแกนและดไูด้ ทัง้นี ้ประธานฯ มอบหมายให้ คณุวุฒิชัย 
เศรษฐบุตร ซึ่งเป็นกรรมการบริหารเป็นผู้ น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมา และการ
เปล่ียนแปลงส าคญัในปี 2562 ตลอดจนแนวทางการด าเนินกิจการในอนาคตเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทราบต่อไป และถ้า
ธิติพงศ์ ตัง้พูนผลวิวฒัน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีเร่ืองท่ีจะชีแ้จงเพิ่มเติม ก็ขออนญุาตท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้คณุ
ธิตพิงศ์ได้ชีแ้จงเพิ่มเตมิ 

คณุวฒุิชยั กลา่วรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในปี 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

 

หน่วย (ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2561

ผลการด าเนินงานทางการเงิน

  รายไดจ้ากการขาย 2,034.44 1,948.01 86.43 4.44%

  ก  าไรขั้นตน้ 30.19 34.04 -3.85 -11.31%

  คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 281.9 217.08 64.82 29.86%

  ก  าไรสุทธิ -284.96 -152.21 132.75 -87.22%

ฐานะการเงินของบริษทั

  รวมสินทรัพย์ 5,885.03 6,724.09 -839.06 -12.48%

  รวมหน้ีสิน 2,076.68 2,078.08 -1.40 -0.07%

  รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 3,808.35 4,646.01 -837.66 -18.03%

ข้อมูลผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เพิม่ขึน้ / ลดลง คิดเป็นอตัรา %
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 ในเร่ืองผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบ
การเงินรวมมีผลขาดทุนสุทธิ 284.96 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปี  2561 มีผลขาดทุน 152.21 ล้านบาท 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลประกอบการขาดทนุเพิ่มขึน้จ านวน 132.75 ล้านบาท  

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายรวมทัง้สิน้ 2,034.44 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของ

ปีก่อนจ านวน 86.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 4.44 

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษทย่อยมีรายได้ลดลงจ านวน 73.09 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อน ในขณะท่ีบริษัทยอ่ยมีการส่งมอบงานเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 159.52 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี

ก่อนนัน้ท่ีจะเร่ิมรับรู้รายได้ในไตรมาสท่ี 4/2561 คือ บริษัท เซเวน่ไวร์ จ ากดั และบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งคือ บริษัท 

เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จ ากดั เร่ิมรับรู้รายได้ในไตรมาสท่ี 2/2562 

ในส่วนของก าไรขัน้ต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรขัน้ต้นจ านวน 30.19 ล้านบาท ลดลงจากงวด

เดียวกนัในปีก่อนจ านวน 3.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.31 เน่ืองจากบริษัทย่อยยงัผลิตได้ไม่เตม็ก าลงัการ

ผลิตและมีต้นทนุการผลิตท่ีสงู สง่ผลให้ก าไรขัน้ต้นลดลง 

คา่ใช้จ่ายในการขายบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 42.33 ล้านบาท ลดลงจาก

ชว่งเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 4.95 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 10.48  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 201.17  ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 55.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.81 เน่ืองจากบริษัทฯ บนัทึกคา่เผ่ือ

หนีส้งสัยจะสูญเพิ่มขึน้ 16 ล้านบาท และบันทึกผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึน้จากการท างานครบ 20 ปีขึน้ไป 

ได้รับคา่ชดเชยคา่จ้างอตัราสดุท้าย 400 วนั จ านวน 7.60  ล้านบาท บริษัทยอ่ยเองก็มีคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังาน

และบริหารเพิ่มขึน้อีกจ านวน 24 ล้านบาท ซึ่งในปี 2561 คา่ใช้จ่ายบริหารบางส่วนได้บนัทึกในสินทรัพย์เพ่ือการ

ก่อสร้างโรงงาน  

 ในส่วนของสินทรัพย์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 

5,885.03 ล้านบาท เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจ านวน 839.06 ล้านบาทคิดเป็นอตัราร้อย

ละ 12.48 สาเหตจุากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงจ านวน 28.21 ล้านบาท ลูกหนี ้

การค้าและลูกหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้องกันลดลงจ านวน 79.06 ล้านบาท มีสินค้าคงเหลือลดลงจ านวน 171.14 ล้าน

บาท การชะลอตวัของโครงการการภาคเอกชนสง่ผลให้เกิดการชะลอในการสง่มอบงาน 
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เงินลงทุนหลกัทรัพย์เผ่ือขายและเงินลงทุนทัว่ไป บริษัทฯ มีหลกัทรัพย์เผ่ือขายคือหุ้นของ บริษัท มิลล์

คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) มีมูลคา่ลดลงจากปีก่อน 669.56 ล้านบาท เกิดจากการเปรียบเทียบราคาตลาดของ

หุ้นท่ี 0.69 บาทตอ่หุ้น ณ สิน้ปี 2562 เม่ือเทียบกบัราคา ณ สิน้ปี 2561 ท่ี 1.07 บาทตอ่หุ้นในปีก่อนหน้านี ้ 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า บริษัทฯ มีเงินลงทุนใน Wisdom Tree Investment (s) PTE 

Limited ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีผลิตเหล็ก Millcon Thiha GEL Limited ท่ีผลิตผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กใน

พม่า และบริษัท แมคทริค จ ากัด (มหาชน) มีมูลค่าลดลงจ านวน 37.29 ล้านบาท เป็นผลมาจากการบนัทึกส่วน

แบง่ผลขาดทนุ การท่ีหลกัทรัพย์เผ่ือขายหุ้นของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) มีมลูค่าลดลงมีผลท าให้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิ่มขึน้จ านวน 136.94 ล้านบาท 

หนีส้ินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 2,076.68 ล้านบาท ลดลง

จ านวน 1.40 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 0.07 เม่ือเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

หนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 90.68 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงินจ านวน 593.53 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากชว่งเดียวกนัในปีก่อนจ านวน 300.79 ล้านบาท บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นรวม 456.10 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 168.56 

ล้านบาท ซึ่งมาจากเจ้าหนีซื้อ้วตัถดุิบและเจ้าหนีค้า่แรงจ้างเหมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินรับล่วงหน้าลูกค้า

ทัว่ไปจ านวน 63.38 ล้านบาท ลดลงจากชว่งเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 36.99 ล้านบาท  

หนีส้ินไม่หมุนเวียนรวมลดลงจ านวน 92.07 ล้านบาท มีรายละเอียดดงันี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้

ระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 705.73 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจ านวน 110.09 ล้าน

บาท ซึง่มาจากการท่ีจา่ยคืนช าระเงินกู้ ระยะยาวทัง้จ านวน  

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 3,808.35 ล้านบาท 

ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 837.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.03 บริษัทฯ มีเงินลงทุนใน

หลกัทรัพย์เผ่ือขายลดลงเน่ืองจากมลูคา่ราคาตลาดลดลงส่งผลให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงตามจ านวน ตามท่ีเรียน

ไปข้างต้น จ านวน 669.56 ล้านบาท รวมทัง้รับรู้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2562 ท่ีมีผล

ขาดทนุท าให้สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงในงวดนีเ้ป็นจ านวน 284.96 ล้านบาท 

จากนัน้ คณุวฒุิชยั ได้เรียนเชิญ คณุธิตพิงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชว่ยชีแ้จงเพิ่มตมิ 
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คณุธิตพิงศ์ แจ้งตอ่ท่ีประชมุตอ่ไปว่า จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 สาเหตหุลกัท่ีบริษัทฯ 

ประสบปัญหาขาดทนุสืบเน่ืองมาจาก 2 ปัจจยัท่ีเป็นปัจจยัส าคญั 

ปัจจยัแรกก็คือ เม่ือปีท่ีแล้วจะสงัเกตได้วา่ รายได้ในช่วงไตรมาส 1- 2 เพิ่มขึน้แล้ว แตด้่วยประสบปัญหา

เร่ืองของ LTV ภาคอสังหาริมทรัพย์ชะลอโครงการค่อนข้างมาก ท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบงานตามท่ี

ก าหนดได้ ในขณะท่ี บริษัทฯ ได้มีการขยายก าลงัการผลิต และมี fix cost ท่ีเพิ่มขึน้ไปแล้ว ซึ่งการท่ี demand ไม่

มาตามท่ีก าหนดไว้ยอ่มท าให้เกิดคา่ใช้จา่ยสงูกวา่ปกต ิ 

อีกปัจจยัหนึ่งก็คือ การท่ีบริษัทฯ ไหวตวัค่อนข้างช้า สืบเน่ืองจากสาเหตุหลักบริษัทฯ โฟกัสกลุ่มลูกค้า

ภาคเอกชน (Private Sector) ประมาณร้อยละ 80 – 90 การท่ีบริษัทฯ จะเข้าไปท างานท่ีโครงการใดโครงการหนึ่ง 

บริษัทฯ ต้องเสียเวลาประมาณ 3 – 4 เดือน เพ่ือจะได้งานหนึ่งมา แตม่าปรากฎภายหลงัว่าลกูค้าชะลอโครงการ 

บริษัทฯ จงึไหวตวัคอ่นข้างยาก กลา่วคือ บริษัทฯ จะกลบัไปเร่ิมเจรจากบัลกูค้ารายอ่ืนก็เป็นเร่ืองท่ีคอ่นข้างล าบาก 

เพราะกว่าจะได้งาน Precast มาแต่ละโครงการ บริษัทฯ ต้องเข้าไปท างานร่วมกับลูกค้าหรือลูกค้าต้องใช้เวลา

คอ่นข้างนาน ไมว่า่ในเร่ืองของแผนการผลิต แบบการผลิตตา่งๆ    

ส าหรับแผนการด าเนินงานในปีนี ้สิ่งท่ีเป็นจุดบอดของปีก่อน กล่าวคือ จากการท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถ

คอนโทรลในเร่ืองของความต้องการของลกูค้าได้ ในปีนีบ้ริษัทฯ ได้ปรับเปล่ียนกลยทุธ์หลกัๆ ท่ีส าคญั คือ บริษัทฯ 

มุ่งเน้นงานในส่วนของภาครัฐบาลมากขึน้ กล่าวคือ งานโครงสร้างพืน้ฐาน (infrastructure) โดยตัง้แตต้่นปีท่ีผ่าน

มา บริษัทฯ เข้าไปรับงาน infrastructure มากขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ปรับเปล่ียนการบริหารภายในจากข้างบน

ถึงข้างล่าง และได้ท าการลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลงไปแล้วประมาณร้อยละ 20 

นอกเหนือจากนัน้ บริษัทฯ ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งจะท าให้ บริษัทฯ เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการผลิตชิน้ส่วน

ผลิตภณัฑ์คอนกรีตทัง้หมด ทัง้นี ้เพราะบริษัทฯ ต้องการหนีตลาดกลุ่ม red ocean ท่ีผลิตภณัฑ์ของกลุม่นีคื้อพวก

เสาเข็มท่ีมี margin น้อย บริษัทฯ ต้องการไปยงัตลาดท่ีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนีส้ามารถท า margin ได้มากขึน้ ซึ่ง 

Key Success ท่ีท าให้บริษัทฯ สามารถเป็นบริษัทท่ีอยูไ่ด้อย่างยัง่ยืนและก็มีผลก าไรอย่างแนน่อนอาศยั 4 factors 

ดงันี ้
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ประการแรก คือ การท า Good Quality ของ Product & Service เป็นสิ่งท่ีส าคญัมาก  

ประการท่ีสอง คือ การท า Cost Competitive ไม่ว่าบริษัทฯ จะประสบปัญหาหรือจะมีเศรษฐกิจไม่ดี

อย่างไร แตถ้่าต้นทุนท่ีบริษัทฯ ท าได้เป็นต้นทุนท่ีสู้ผู้ อ่ืนได้ เป็นต้นทุนท่ีดีกว่าคู่แข่ง เช่ือว่าบริษัทฯ ยงัสามารถอยู่

ในตลาดได้ 

ประการท่ีสาม Technology & Innovation ซึ่งปีนี ้บริษัทฯ ไม่ได้เน้น Technology & Innovation มาก แต่

แน่นอนว่า การใช้ Technology & Innovation เพ่ือเข้าไปลด process ลดค่าใช้จ่าย การช่วยท าให้การก่อสร้าง

เป็นเร่ืองท่ีง่ายขึน้ ยงัคงเป็นเร่ืองท่ีบริษัทฯ จะต้องเดนิหน้าตอ่เน่ือง  

ประการท่ีส่ี People เร่ืองของ mind set เร่ืองของ communication เร่ืองของการท าให้ทีมเวิร์คมนัเกิดขึน้

ได้จริง  

ในปีนีต้ัง้แต่ต้นปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มุ่งเน้นหลักท่ีเร่ือง Good Product & Service และเร่ืองของ Cost 
Competitive คอ่นข้างมาก ซึ่งเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีท าให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทนุเร่ืองของคา่ใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร ลงมาได้แล้วประมาณร้อยละ 20 บริษัทฯ ยงัคงมีการบ้านท่ีต้องท าอย่างตอ่เน่ืองและคิดว่าคงต้องลดใน
สว่นคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารนีเ้พิ่มเตมิอีก นอกจากนี ้บริษัทฯ ต้องหาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ท่ีจะเข้ามาเสริมท า
ให้บริษัทฯ มีก าไรมากขึน้  

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีปีนีบ้ริษัทฯ ประสงค์จะเข้าไปลงทนุ คือ งาน Infrastructure เป็นหลกั ได้แก่ 
Segment คานคอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูปหน้าตดัแบบกล่อง และตลาดเข็มเจาะซึ่งในอดีตบริษัทฯ ได้เคยท าเข็ม
เจาะนีอ้ยู่แล้วแตด้่วยบคุลากรท่ีลดหายไปในอดีตจึงท าให้ไม่ได้ท า แตใ่นวนันี ้บริษัทฯ จะกลบัมาโฟกสัตลาดเข็ม
เจาะและมุง่เน้นงานของภาครัฐให้มากขึน้  
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คานคอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูปหน้าตดัแบบกลอ่ง คานคอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูปหน้าตดัรูปตวัยู 

   
       คานคอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูปหน้าตดัตวัซี  แผน่พืน้คอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูป 

    
      คานคอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูปหน้าตดัรูปตวัไอ               เสาเข็มเจาะ 

 
อาจกลา่วได้วา่ จากนีไ้ปถึงอีก 5 ปี จะมีงานท่ีเก่ียวกบัภาครัฐท่ีเป็นงานชิน้ส่วนใหญ่ๆ อย่างตอ่เน่ือง งาน

ท่ีบริษัทฯ มุง่เน้นตอนนี ้เชน่ 
1. โครงการเส้นทางด่วนพระราม 3 ซึ่งเป็นเส้นท่ีเป็นทางด่วนใหม่ท่ีเป็นสะพานแขวนข้ามไปลงฝ่ัง

พระราม 2 และปีหน้าก็มีโครงการของภาครัฐคือการเช่ือมตอ่ทางยกระดบัจากพระราม 2 มุ่งหน้าไป
ถึงวงัมะนาว ซึ่งโครงการเหล่านีส้ามารถใช้สินค้าของบริษัทฯ ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเข็มเจาะ
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หรือ segment คานคอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูปหน้าตดัรูปตวัไอหรือคานคอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูปหน้า
ตดัรูปตวัย ูซึง่บริษัทฯ มีทัง้หมด 

2. โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสงู กรุงเทพฯ-โคราช ซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสงูมีทัง้หมด 14 สญัญา ตอนนี ้
ประมูลเสร็จสิน้ไปแล้ว 13 สัญญา และก าลังรอเร่ือง EIA จากภาครัฐ บริษัทฯ ก็น่าจะได้เข้าไป 
participate รับงานได้คอ่นข้างเยอะ ซึง่แตล่ะสญัญามีมลูคา่ประมาณ 6,000-10,000 ล้านบาท  

3. โครงการบางใหญ่-กาญจนบุรี ซึ่งมีบริษัทย่อย คือ บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ 
จ ากดั ได้เข้าไปส่งเสาเข็มสปันให้กบัโครงการบางใหญ่- กาญจนบรีุ คอ่นข้างเยอะ เรียกได้ว่า ตอนนี ้
มีก าลงัการผลิตประมาณร้อยละ 70 – 80 ของโรงงานของบริษัทยอ่ย  

4. โครงการท่ีนา่จะเกิดขึน้ในชว่งปีหน้าหรืออีกประมาณ 3-5 ปีข้างหน้า คือ โครงการรถไฟความเร็วสงู 3 
สนามบิน ส่วนนีเ้อง บริษัทฯ ได้มีการพดูคยุกบัผู้ รับเหมาจีนและผู้ รับเหมาไทย ซึ่งบริษัทฯ ก็น่าจะได้
เข้าไปชว่ยงานก่อสร้างคอ่นข้างเยอะ 

 
 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีได้อธิบายไปก่อนนี ้อาจกล่าวได้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถแทนท่ีผลิตภัณฑ์

เสาเข็มได้ ปัจจบุนับริษัทฯ ท าเสาเข็มท่ีมี margin เพียงแค่ประมาณร้อยละ 2 - 5 ในยามท่ีเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี ้

ถ้าบริษัทฯ สามารถท างานประเภทคานคอนกรีตอัดแรงส าเร็จรูปหน้าตัดรูปตัวไอหรือคานคอนกรีตอัดแรง

ส าเร็จรูปหน้าตดัรูปตวัยูได้ งานก็จะเป็นงานท่ีใหญ่มากขึน้ margin ก็น่าจะได้มากขึน้ด้วย นอกจากนี ้ปัจจุบนันี ้

ผู้ผลิต segment มีน้อยรายมาก ในขณะท่ีบริษัทฯ มีทีมงานท่ีพร้อมอยู่แล้วท่ีจะเข้าไปท าได้ ส่วนของเข็มเจาะ 

บริษัทฯ ได้เข้าไปเร่ิมงานแล้วในโครงการของรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สัญญา 2-1 บริษัทฯ ได้รับออเดอร์จาก

ลกูค้าและบริษัทฯ ได้เข้าไปท างานซึ่งส าเร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนีบ้ริษัทฯ รอในเร่ืองของการเซ็นสญัญาในสว่นถดัๆ 

ไป  
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ในสว่นของผลิตภณัฑ์เดิมนัน้ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ ไม่ได้ละทิง้ บริษัทฯ พยายามจะเพิ่มรายได้จาก

ส่วนเดิม กล่าวคือ ตอนนีบ้ริษัทฯ ลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ลงมาค่อนข้างเยอะ ถ้าบริษัทฯ ได้รับรายได้ท่ี

พอเหมาะพอสมใกล้เคียงกบัของเดมิ บริษัทฯ ก็นา่จะมีก าไรแล้ว  

จากนัน้ ประธานฯ ได้แจ้งว่าวาระนีไ้ม่มีการลงคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ กรุณายกมือขึน้และแจ้งช่ือนามสกุลก่อน

สอบถามหรือแสดงความคดิเห็น  

 

ค าถามจาก คุณสัญฌา ศรีอุทัย ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาประชุมด้วยตนเอง 

1. งานของภาครัฐท่ีคณุธิตพิงศ์ ได้แจ้งมา หมายความวา่ บริษัทฯ ได้งานแล้วใชไ่หม ได้ก่ี % ของท่ีกลา่วมา 

2. โรงงานเสาเข็มสปันท่ีท าอยูปั่จจบุนันี ้หมายความวา่จะลดบทบาทลงไปหรือไม ่เพราะเห็นเพิ่งลงทนุไป 

3. การท่ีจะโยกเสาเข็มไปท าผลิตภณัฑ์ทางด้าน Infrastructure บริษัทฯ มีเคร่ืองจกัรพร้อมหรือยงั 

ค าตอบจาก  คุณวุฒชัิย เศรษฐบุตร 

1. ส่วนของโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเป็น Segment, I Girder หรือ U Girder ท่ีทางคุณธิติพงศ์ได้ชีแ้จง ณ 

ปัจจบุนั บริษัทฯ ก าลงัเจรจาอยู่และมีแนวโน้มว่าบริษัทฯ จะได้ตกลงในข้อสญัญาในเร็วๆ นี ้ขอเรียนว่า 

ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ยงัไม่ได้ประกาศการลงทนุตรงนีไ้ป แตท่างคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กับ

ทางประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไปด าเนินการ เม่ือบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วตามแผนท่ี

บริษัทฯ วางไว้ บริษัทฯ จะประกาศในเร่ืองของการลงทนุการได้มาของงานนีใ้นเร็วๆ นี ้ขออนญุาตเรียนไว้

ประมาณนี ้

2. ส่วนของเสาเข็มสปันนัน้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าอยู่ และยังเป็นสินค้าท่ี  Infrastructure ทัง้หลายของ

รัฐบาลมีความต้องการใช้สูง สรุปก็คือมนัเป็นคนละส่วนกับของตวั Segment, I Girder หรือ  U Girder 

หากจะมองภาพก็คือตัวเสาเข็มสปัน  คือ เสาเข็มท่ีเป็นฐานรากด้านล่าง ส่วน I Girder, U Girder, 

Segment จะเป็นตวัท่ีอยูด้่านบนซึง่รองรับผิวจราจร 

 

ค าถามจาก คุณสัญฌา ศรีอุทัย ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาประชุมด้วยตนเอง 

ด้านคูแ่ขง่ท่ีจะมา Bid แขง่กบับริษัทฯ บริษัทฯ มีจดุแข็งท่ีจะสู้ได้แคไ่หน มีความได้เปรียบแคไ่หน 

ค าตอบจาก คุณธิตพิงศ์ ตัง้พูนผลวิวัฒน์ 

ผลิตภัณฑ์ segment ในประเทศไทยมีผู้ผลิตสินค้านีอ้ยู่แล้วประมาณ 5 – 6 ราย แตส่งัเกตว่าผู้ผลิตราย

ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ รับเหมาด้วยตวัเอง เช่น บริษัทรับเหมาก่อสร้างของไทยรายท่ี 3 และ 4 ซึ่งสามารถผลิต
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สินค้านีไ้ด้เอง ในขณะท่ีผู้ รับเหมารายกลางยงัไม่สามารถผลิตได้ และไม่มี segment yard เป็นของตวัเอง กล่าว

ได้ว่า เวลาไป Bid งานหรือได้งานมา ผู้ รับเหมารายกลางต้องไปขอซือ้สินค้าจากผู้ รับเหมารายใหญ่ท่ีเป็นคู่แข่ง

ของเขา บริษัทฯ เห็นช่องว่างตรงนี  ้บริษัทฯ จึงประสงค์ท่ีจะผลิตและส่งสินค้าให้ โดยท่ีเร่ิมแรก ผมได้ศึกษา

ผลิตภณัฑ์ชนิดนีม้าพอสมควรและได้รับการสนบัสนนุจากผู้ รับเหมารายกลางและรายเล็ก เพราะผู้ รับเหมากลุ่มนี ้

อยากได้ผู้ผลิตท่ีจะชว่ยผลิตและสง่สินค้าให้เพ่ือให้ต้นทนุของตนถกูลงแทนท่ีจะต้องไปซือ้สินค้าจากคูแ่ขง่ 

 

ค าถามจาก คุณสัญฌา ศรีอุทัย ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาประชุมด้วยตนเอง 

กรณีของโควิดรัฐบาลมีสิทธิระงบัโครงการหรือชะลอโครงการเหลา่นีอ้อกไปไหม 

ค าตอบจาก คุณวุฒชัิย เศรษฐบุตร 

เท่าท่ีดแูนวโน้มของรัฐบาล รัฐบาลพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐบาลพยายามออกแผนงานต่างๆ เช่น 

การประมลูงาน Infrastructure ทางด่วนท่ีประมลู 13 โครงการ ดงันัน้ บริษัทฯ มองว่ารัฐบาลพยายามผลกัดนัให้

เกิดการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือชว่ยกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะฉะนัน้จงึไมน่า่จะมีการชะลอหรือยกเลิกโครงการ 

 

ประธานฯ กล่าวต่อไปว่า  

ก่อนนี ้บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัภาคเอกชนซึ่งเป็นคูค้่าส าคญัโดยเฉพาะธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ปรากฎ

ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทัง้หลายก็ล าบากเหมือนกัน ดงันี ้บริษัทฯ จึงต้องหาลูกค้ากลุ่มอ่ืน ซึ่งก็คือ การเข้าสู่

โครงการตา่งๆ กบัภาครัฐ และอยา่งท่ีคณุวฒุิชยัชีแ้จง ยงัไม่มีสญัญาณว่าภาครัฐจะชะลอโครงการดงักล่าว ผู้ ถือ

หุ้นคงทราบดีว่าวนันีก้ารลงทนุของภาคเอกชนลดลงเยอะ หากภาครัฐลดการลงทนุลงอีก เศรษฐกิจก็จะมีปัญหา

มากเพิ่มขึน้ เพราะฉะนัน้ผมเองผมเช่ือวา่ภาครัฐคงไมช่ะลอโครงการ 

 

ค าถามจาก  คุณเกียรตศัิกดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาประชุมด้วยตนเอง 

GEL มีประวัติมายาวนาน โดยเม่ือประมาณสัก 6 - 7 ปีก่อนท่ีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ ์

อุวรรณโณ เข้ามาเป็นกรรมการก็ถือเป็นนิมิตรใหม่ด้วยภาพลักษณ์ท่ีดีขึน้ของบริษัทฯ ผมขออนุญาตสะท้อน

มุมมองโดยช่วงสามปีแรกเป็นช่วงท่ีผมลงทุนเพราะเห็นว่าเป็นช่วงพัฒนา ใครลงทุนทีหลังกว่าก็น่าจะได้

เทคโนโลยีท่ีดีกวา่โดยธรรมชาติ หากดผูลประกอบการของบริษัทฯ ตัง้แตผ่มลงทนุมาในสามปีแรกอนัเป็นช่วงการ

ลงทุน บริษัทฯ จะมีก าไรน้อยหรือขาดทุนไม่ว่ากัน แต่หลงัจากนัน้ 3 ปีหลัง บริษัทฯ ก็ยงัขาดทุนตลอด และไตร

มาส 1 ก็ยังขาดทุนอยู่ ผมอยากให้บริษัทฯ คิดเยอะๆ ว่าเกิดอะไรขึน้ บริษัทฯ ว่าบริษัทฯ รู้ช้าไป ผมไม่มัน่ใจว่า

จริงๆ คือ บริษัทฯ รู้ช้าไปหรือ “ตระหนกั” น้อยไป Key Success Factor ผมว่าทกุคนก็ทราบหมดแตว่่าใครจะท า
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ได้ นัน่คือสาระ ฝากถึงผู้บริหารว่า 3 ปีท่ีผ่านมาท่ีบริษัทฯ ขาดทนุตลอดท่ีอ้างว่ามีปัญหาตา่งๆ แต่บริษัทอ่ืนท่ีอยู่

ในวงการเดียวกบับริษัทฯ ไม่ใชท่กุบริษัทจะขาดทนุ การท าธุรกิจประกอบด้วยปัจจยัหลายอย่างท่ีพวกเรารู้ดี ไมว่่า

จะเป็นบคุคล ต้นทนุ ฝากให้คดิเยอะๆ วา่ตอ่ไปบริษัทฯ จะท าอยา่งไรดี 

ค าตอบจาก ประธานฯ  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทุ่มเทหนกัในการบริหารงานบริษัทฯ ผมคิดว่ามีการปรับหลายอย่างทีเดียว มี

การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารส านกังานมากขึน้ ระบบ ERP ท่ีใช้ก็เพิ่งได้รับการใช้อย่างเต็มรูปแบบไม่

นานนี ้มีการปรับเร่ืองบคุลากร ทา่นจะเห็นได้วา่คนส าคญัของบริษัทฯ ระดบัสงูก็ไม่ได้อยู ่พนกังานของบริษัทฯ ทัง้

ท่ีบริษัทฯ ขอให้ออกและออกเองโดยสมคัรใจจ านวน 200 กว่าคนก็เป็นการปรับเพ่ือให้บริษัทฯ ลดค่าใช้จ่ายลง 

และท่ีบอกว่า “ตระหนกัช้า” ขอเรียนว่า “ไม่ใช่ตระหนกัช้า” จริงๆ คือ พอเห็นภาพแล้ว การจะลงมือไปเจรจากับ

ลกูค้าใหม่ส าหรับสินค้าประเภท Precast ขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหุ้นเข้าใจว่าการจะผลิตสินค้า Precast ให้ได้ตาม

ความต้องการของลูกค้า เช่น สมมติว่าจะสร้างบ้านจัดสรร สินค้า Precast ท่ีจะใช้ส าหรับบ้านจัดสรรแต่ละ

โครงการไม่เหมือนกนั เพราะฉะนัน้การจะผลิตสินค้า Precast ได้ต้องมีการท างานล่วงหน้าร่วมกนัมานานก่อนลง

นามสัญญาร่วมกัน ซึ่งตรงนีอ้าจจะช้าไปบ้าง เพราะบริษัทฯ คิดว่ามีออเดอร์สินค้าอยู่ในมือแล้ว แต่ปรากฏว่า

ลกูค้าชะลอการสัง่สินค้า การท่ีบริษัทฯ จะไปหาลกูค้ารายใหม่ซึง่ก็ต้องไปเร่ิมใหม่ตัง้แต่ต้นเพ่ือพฒันาแบบสินค้า

ตามท่ีลกูค้าต้องการเพ่ือท่ีลกูค้าจะซือ้สินค้าจากบริษัทฯ ท่ีมีลกัษณะไมเ่หมือนกนัสกัโครงการ ก็ต้องใช้เวลา ไมใ่ช่

ว่าไม่ตระหนกั แตค่งท าอะไรท่ีจะให้ดีขึน้ตอนนัน้ล าบาก ท่ีเห็นได้ชดัก็คือ บริษัทฯ ลดความส าคญัของธุรกิจหลกั

เสาเข็มลง เพราะบริษัทฯ พิจารณาว่า margin ของสินค้าเสาเข็มลดลง บริษัทฯ ก็ไม่ได้ทิง้สินค้านีไ้ป เพียงแต่

บริษัทฯ เพิ่มสินค้าอ่ืน เช่น เข็มเจาะ เข็มสปัน เป็นต้น ให้มากขึน้เพ่ือให้ทนัยุคทนัสมยั และมีการน าสินค้าอ่ืนมา

มดแทน ผมคดิวา่เป็นข้อเสนอแนะท่ีดีของผู้ ถือหุ้น ฝ่ายบริหารชว่ยรับไปพิจารณาด้วย 

ประธานฯ กล่าวต่อไปว่า  

 ขอเรียนผู้ ถือหุ้นว่าผู้บริหารคณุธิติพงศ์ ตัง้พนูผลวิวฒัน์ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ อยู่ด้วยร้อยละ 17 ดงันัน้ 

หากมีอะไรเกิดขึน้กับบริษัทฯ คณุธิติพงศ์ ตัง้พูนผลวิวฒัน์ ก็เดือดร้อน ดงันัน้ คณุธิติพงศ์ ก็ได้ท าอะไรมากมาย

เพ่ือบริหารจดัการ กรรมการของบริษัทก็เดือดร้อนใจเช่นกันไม่ตา่งจากผู้ ถือหุ้ น การเป็นกรรมการบริษัทต้องแบก

รับภาระและความรับผิดชอบมากมาย ซึง่กรรมการก็จะรับสิ่งท่ีผู้ ถือหุ้นกงัวลไปท าให้ดีท่ีสดุ 
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ค าถามจาก คุณสมชาย ปัดภัย ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาประชุมด้วยตนเอง 

เร่ืองเข็มสปัน, I Girder, U Girder, Box Girder อยากให้ช่วยขยายความ เพราะไม่รู้จกัสินค้าประเภทนี ้

ว่ามี margin มากน้อยประการใด ในขณะท่ี เสาเข็มเจาะ ผมเข้าใจว่ามี margin ดี แต่ขอให้ช่วยอธิบายขยายว่า 

บริษัทฯ จะมีก าไรหรือว่า margin ดีไหมส าหรับเสาเข็มเจาะนี ้ส่วน I Girder, U Girder บริษัทฯ มีเคร่ืองจกัรแล้ว 

บริษัทฯ มีออเดอร์แล้วหรือไมอ่ยา่งไร โปรดขยายความ 

ค าตอบจาก คุณวุฒชัิย เศรษฐบุตร 

การท่ีบริษัทฯ ได้ท าหรือพยายามจะเพิ่มสินค้าชนิดใหม่ เน่ืองจากว่า สินค้าเสาเข็มตอก ณ ปัจจุบนัมี 

margin เหลือสุทธิไม่ถึงร้อยละ 5 ในขณะท่ีสินค้า Segment, I Girder และ U Girder  margin ของสินค้ากลุ่มนี ้

เกินร้อยละ 10 ด้วยมีผู้ผลิตท่ีผลิตได้น้อยราย ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเห็นช่องว่างว่าบริษัทฯ สามารถท าได้ โดยท่ีหาก

บริษัทฯ เข้าท าสินค้ากลุ่มนี ้บริษัทฯ อาจไม่ต้องรับ margin สงูขนาดนัน้เพ่ือจะให้ได้งาน ถ้ามองตวั I Girder จะ

คล้ายกบัตวัเสาเข็มตอกท่ีบริษัทฯ ท าตามปกติ เพียงแตส่ิ่งท่ีบริษัทฯ จะต้องปรับเปล่ียนคือแม่พิมพ์โดยดดัแปลง

เล็กน้อยก็สามารถผลิตได้ ส่วนของ U Girder บริษัทฯ สามารถใช้ไลน์การผลิตของบริษัทฯ ทัง้ท่ีบางกะดีและท่ี

เชียงรากน้อยผลิตได้ ส่วนการผลิต Segment ซึง่สินค้าตวันีค้อ่นข้างมีน า้หนกัประมาณ 10 ตนั หากบริษัทฯ ได้ลง

นามในสญัญาตามแผนท่ีบริษัทฯ วางไว้ บริษัทฯ ก็จะประกาศการลงทนุตรงนี ้ขออนญุาตเรียนว่า margin จะสูง

กวา่เสาเข็มตอกท่ีบริษัทฯ มีคอ่นข้างสงูอยา่งมีนยัส าคญั 

  จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจะสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่ 

  เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ แถลงต่อไปว่า ให้ถือว่าท่ี
ประชมุรับทราบตามท่ีได้รายงานการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ทัง้นี ้วาระนีไ้มมี่การลงคะแนน  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมรับทราบตามที่รายงานทุกประการ (วาระนีไ้มมี่การลงคะแนน) 

วาระที่ 4 เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 
ธันวาคม 2562 

ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมว่า งบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผ่านการตรวจสอบ 

และลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั แล้ว ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุาร

บริษัท เป็นผู้สรุปน าเสนอท่ีประชมุ  

จากนัน้ เลขานกุารบริษัทขอให้ท่ีประชมุพิจารณางบการเงินท่ีได้จดัสง่แก่ผู้ ถือหุ้นตามท่ีปรากฎในรายงาน

ประจ าปีในหน้า 112 ส าหรับงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตได้

ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้ สอบบัญชีได้แสดง
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ความเห็นแบบมีเง่ือนไขตามท่ีปรากฎในหน้าท่ี 123 ในย่อหน้าแรก ผู้สอบบญัชีเห็นว่างบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 ได้รวมเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจ านวน 165.58 ล้านบาท และส่วนแบง่ก าไรของ

บริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียส าหรับปีสิน้สุดปีเดียวกัน จ านวน 7.34 ล้านบาท ซึ่งผู้ สอบบัญชีไม่สามารถหา

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัทร่วมและสว่นแบง่

ก าไรของบริษัทร่วมท่ีเป็นสว่นของบริษัทฯ เน่ืองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทร่วมไม่สามารถประเมินผลกระทบท่ีอาจ

เกิดขึน้ (ถ้ามี) จากงานระหว่างก่อสร้างท่ีด าเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 80 แต่ยังไม่สามารถเบิกเงินค่า

ผลงานได้บางส่วนจ านวน 394.65 ล้านบาท ทัง้นีก้ารเรียกเก็บเงินค่าผลงานดงักล่าวขึน้อยู่กับการอนุมัติแก้ไข

สญัญาและการขยายระยะเวลาแล้วเสร็จของสญัญาจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งยงัไม่สามารถสรุปได้ ดงันัน้ ผู้สอบบญัชีจึง

ไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงใดท่ีจ าเป็นหรือไม่ส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนแบ่งก าไรของ

บริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย ในเร่ืองนี ้บริษัท แมคทริค จ ากัด (มหาชน) ไปท ากิจการร่วมค้ารับงานเป็น main 

contractor จากรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง โดยท่ีมีข้อก าหนดสญัญา คือ ต้องส่งมอบงานร้อยละ 100 ถึงจะสามารถ

เก็บเงินได้ แต่ปัญหาท่ีเกิดขึน้ คือ รัฐวิสาหกิจไม่สามารถส่งมอบพืน้ท่ีให้ได้บางส่วน บริษัท แมคทริค จ ากัด 

(มหาชน) สามารถท างานได้คดิเป็นร้อยละ 80  ดงันัน้ ผู้สอบบญัชีของ บริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน) จงึมีเง่ือน

ไตรงนีว้า่ประเมินไมไ่ด้เพราะเห็นวา่ บริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน) ไม่นา่จะสามารถท างานได้ 100% เน่ืองจาก

ผู้วา่จ้างไมส่ามารถส่งมอบพืน้ท่ีทัง้หมดได้ ในเร่ืองนี ้บริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน) ก าลงัด าเนินการเจรจากบัผู้

วา่จ้าง โดยขอแก้ไขสญัญาพร้อมทัง้ส่งมอบงานท่ี บริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน) ท าอยู่จ านวนร้อยละ 80 เม่ือ

สามารถแก้ไขสัญญาได้และสามารถส่งมอบงานได้ บริษัท แมคทริค จ ากัด (มหาชน) ก็จะได้รับเงิน ปัจจุบัน 

บริษัทฯ ก็ติดตามความคืบหน้าและก็ได้สอบถามผู้บริหารของ บริษัท แมคทริค จ ากัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของ 

บริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน) แจ้งวา่ยงัอยูใ่นระหวา่งการเจรจาแตก็่เป็นไปด้วยดี คาดวา่ภายในสิงหาคม เร่ือง

นีน้่าจะสามารถจบได้ ถึงตอนนัน้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้ สอบบัญชีใหม่ใน ปี 2563 ก็น่าจะให้

ความเห็นได้ นอกจากนี ้ในส่วนเง่ือนไขท่ี 2 ซึ่งปรากฏในย่อหน้าท่ีสองของหน้า 123 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 ได้รวมเงินลงทนุในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย จ านวน 105.78 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุน

ของการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน จ านวน 32.00 ล้านบาท ผู้สอบบญัชีไม่สามารถหา

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในการร่วมค้า และขาดทนุ

ส าหรับปีของการร่วมค้าท่ีเป็นส่วนของบริษัทฯ เน่ืองจากผู้สอบบญัชีของกิจการร่วมค้าดงักล่าวไม่สามารถหา

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัรายการท่ีมีสาระส าคญัในงบการเงินของกิจการร่วมค้า 

ดงันัน้ ผู้สอบบญัชีจึงไม่สามารถระบไุด้วา่มีรายการปรับปรุงใดท่ีจ าเป็นหรือไมส่ าหรับเงินลงทนุในการร่วมค้าตาม
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วิธีส่วนได้เสียและส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย  ในเร่ืองนี  ้กล่าวคือ Wisdom Tree 

Investment (s) PTE Limited ท่ี เข้าไปเป็น holding company ถือหุ้ นใน Millcon Thiha GEL Limited ซึ่งเป็น

บริษัทในพม่าท าธุรกิจโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็ก โครงสร้างรูปพรรณ โดยท่ี ผู้สอบบญัชีของพม่า ณ สิน้ปี ณ 

วนัท่ี 31 ธวัาคม 2562 ไมส่ามารถแสดงความเห็นทางบญัชีได้เน่ืองจากมีการสง่ข้อมลูลา่ช้า ท าให้ผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ แต่ว่า ณ ปัจจุบนั บริษัทท่ีพม่าได้รับการรับรองจากผู้สอบบญัชีในพม่า

เรียบร้อยแล้ว ดังนัน้ ผู้ สอบบัญชีใหม่ของบริษัทฯ ท่ีจะมารับรอง สอบทาน งบการเงินของบริษัทฯ ก็น่าจะให้

ความเห็นในเร่ืองนีไ้ด้  

ส่วนรายละเอียดในเร่ืองของงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงิน ขออนุญาตบรรยายสรุป

เน่ืองด้วยได้เรียนชีแ้จงในรายละเอียดในวาระท่ีสามแล้ว ในเร่ืองของสินทรัพย์รวมในปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์

รวมจ านวน 5,885.03 ล้านบาท หนีส้ินรวม 2,076.68 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้น 3,808.35 ล้านบาท มลูคา่หุ้นท่ี

เรียกช าระแล้ว 4,588.20 ล้านบาท รายได้จากการขาย 2,034.44 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 284.96 ล้านบาท 

จากนัน้ เลขานกุารบริษัทเรียนเชิญประธานฯ ขึน้กลา่วในล าดบัถดัไป  

ประธานฯ สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อสอบถามหรือความเห็นอยา่งใดหรือไม ่ 

จากนัน้ ประธานฯ กล่าวต่อไปว่า ในเร่ืองการรับรองงบการเงินแบบมีเง่ือนไข ผมเองและกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการชดุใหญ่ทัง้คณะให้ความส าคญัมาก เพราะว่า ถ้าผู้สอบบญัชีให้การรับรองงบการเงินโดย

มีเง่ือนไขเป็นสิ่งท่ีดูไม่ดีเท่าไหร่ แต่ ตามท่ีคุณวุฒิชัยได้ชีแ้จง สืบเน่ืองมาจาก 2 สาเหตุ เหตุแรก คือ บริษัท  

แมคทริค จ ากดั (มหาชน) ไปรับงานจากทีโอที ทีโอทีก็ไปรับงานจากส านกังานกสทช. อีกทอดหนึ่ง เม่ือไมส่ามารถ

สง่มอบพืน้ท่ีได้ บริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน) ก็ไม่สามารถท างานได้ บริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน) ท างาน

ไปได้ร้อยละ 80 โดยท่ี บริษัท แมคทริค จ ากัด (มหาชน) ไม่สามารถเบิกเงินค่าผลงานได้ วนันี ้บริษัท แมคทริค 

จ ากัด (มหาชน) ได้ข่าวมาว่า กสทช. ก าลงัพิจารณาท่ีจะรับงานท่ีแล้วเสร็จ เช่นนัน้ก็จะหมดไปเปราะหนึ่ง เหตท่ีุ

สอง คือ เร่ืองของการสอบบญัชี การสอบบญัชีของบริษัทในพม่า กล่าวคือ Millcon Thiha GEL Limited ท่ีผลิต

เหล็ก ผู้ สอบบัญชีพม่าส่งบัญชีล่าช้า ท าให้ผู้ สอบบัญชีของ Wisdom Tree Investment (s) PTE Limited ใน

สิงคโปร์รับรองไมไ่ด้ เม่ือรับรองไม่ได้จะน ามา consoliate ก็ไม่ได้ ดงันัน้ ผู้สอบบญัชีในไทยจงึรับรองโดยมีเง่ือนไข 

วนันีบ้ริษัทฯ ก็พยายามแก้ไข โดยประการแรก ผู้สอบบญัชีในพม่ากบัผู้สอบบญัชีในสิงคโปร์ควรจะเป็นท่ีเดียวกนั 

หรือบริษัทเดียวกัน ไม่ใช่พม่ารายหนึ่ง ท่ีสิงคโปร์อีกรายหนึ่ง ซึ่งวนันีไ้ด้แก้ไขแล้ว ด้านกรรมการก็ร้อนใจมาก 

เพราะการบริหารบริษัทท่ีมีงบการเงินท่ีผู้ สอบบญัชีให้ความเห็นอย่างมีเง่ือนไขเป็นสิ่งท่ีดูไม่ดีเท่าไหร่ ซึ่งก็ได้
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ติดตามมาโดยตลอดแต่ผลสุดท้ายก็ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชีแ้จง อย่างไรก็ดี คาดว่าปีนีค้งจะเรียบร้อย นอกจากนี ้

เน่ืองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จะถกูเปล่ียน บริษัทฯ คงต้องรอให้ผู้สอบบญัชีรายใหมม่าตรวจสอบดตูอ่ไป  

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถาม เม่ือไม่ปรากฏมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ

มอบฉันทะท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี

สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระนีต้้องมีการลงคะแนนเสียงข้างมาก

ธรรมดา 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับ

ปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี ้

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 3 ราย รวม 1,040,000 หุ้น 
รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 39  ราย รวม 2,321,451,416 หุ้น 

รายการ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย (Approved) 2,321,451,416 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย (Disapproved) 0 0.0000 

งดออกเสียง (Abstained) 0 0.0000 

บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.0000 

รวม (Total) 2,321,451,416 100.0000 

 

วาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่ อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงด
 จ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2562  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้น าเสนอ  

เลขานกุารบริษัทแจ้งหลกัเกณฑ์ของการประชมุในวาระนี ้ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 มาตรา 116 ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 43 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไว้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่เงินส ารองนีจ้ะมีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  
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ในเร่ืองของนโยบายจ่ายเงินปันผลนัน้ บริษัทฯ มีนโยบายว่าจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา “ไม่

เกินร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และส ารองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ต้องไม่มีขาดทนุสะสม ทัง้นี ้

เพ่ือให้สอดคล้องกบังบกระแสเงินสดและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตและการจ่ายเงินปันผลจะจ่าย

ให้ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั” 

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการงดการจดัสรรเงิน

ก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดการจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถาม เม่ือไม่ปรากฏมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ

ทา่นใดซกัถาม และประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ วาระนีต้้องมีการลงคะแนนเสียงข้างมากธรรมดา ประธานฯ จึง

ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

ส าหรับปี 2562  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 0 ราย รวม 0 หุ้น 
รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 39  ราย รวม 2,321,451,416 หุ้น 

รายการ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย (Approved) 2,321,451,416 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย (Disapproved) 0 0.0000 

งดออกเสียง (Abstained) 0 0.0000 

บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.0000 

รวม (Total) 2,321,451,416 100.0000 
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วาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระ  

ส าหรับวาระนี ้ประธานฯ ได้เชิญคณุโสภณ ผลประสิทธิ ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานใน

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแทนเน่ืองจากตนเป็นผู้ มีสว่นได้เสียและได้เชิญกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ

ในปีนีอ้อกจากห้องประชุม จากนัน้ กรรมการสามท่านดงัมีรายนามดงัต่อไปนีท่ี้ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม

วาระในปีนีอ้อกจากห้องประชมุ  

1. ศาสตราจารย์กิตตคิณุ ดร. บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ  ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ  

2. ดร.วิชญะ เครืองาม     กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

3. คณุวิภธูา ตระกลูฮนุ     กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

และกรรมการก ากบัดแูลความเส่ียง 

จากนัน้ ประธานในท่ีประชุมด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป ประธานในท่ีประชุมได้มอบหมายให้

เลขานกุารบริษัทเป็นผู้น าเสนอ 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 
และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 16 ก าหนดว่าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 
ของกรรมการในขณะนัน้จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยกรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ ท่ี
จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และกรรมการท่ีต้องออกตามวาระนัน้อาจได้รับการเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่ง
ใหมก็่ได้ และในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 นี ้บริษัทฯ มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ ถือหุ้นสามารถดู
ข้อมลูกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระซึง่ได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ได้ในเอกสารท่ีส่งมาด้วย 3  
ซึง่ได้จดัสง่ไปให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ส าหรับรายช่ือกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ มีดงันี ้ 

1. ศาสตราจารย์กิตตคิณุ ดร. บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ  ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ  

2. ดร.วิชญะ เครืองาม     กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
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กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

3. คณุวิภธูา ตระกลูฮนุ     กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

และกรรมการก ากบัดแูลความเส่ียง 

ส าหรับท่านศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร.บวรศกัดิ์ อวุรรณโณ ถ้าท่านได้รับเลือกกลบัมาด ารงอีกวาระหนึ่ง
ในครัง้นี ้ท่านอาจารย์จะด ารงต าแหน่งในฐานะกรรมการบริษัทรวมเป็นระยะเวลา 9 ปี 2 เดือน โดยนบัรวมวาระ
ต่อไปข้างหน้าอีก 3 ปี โดยท่ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีกระบวนการกลั่นกรองและ
พิจารณาอย่างรอบคอบโดยอาศัยเหตุผลหลายปัจจัยประกอบกับความจ าเป็นทางธุรกิจของบริษัทฯ เห็นว่ามี
ความเหมาะสมอย่างยิ่งในการพิจารณาให้ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กลับเข้ามาด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากท่านเป็นผู้ทรงคณุวุฒิทางด้านกฎหมายล าดบัต้นๆ ของประเทศ
ไทย รวมทัง้เป็นท่ียอมรับเร่ืองการบริหารงานตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
โดยเฉพาะการให้ค าแนะน าทางด้านกฎหมายและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ท่านมีความรู้ความเช่ียวชาญในธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความคุ้นเคยกับวฒันธรรมองค์กรและผู้ มีส่วนได้เสียทกุภาคส่วนของบริษัทฯ มีผลการ
ปฏิบตัิงานเป็นท่ีประจกัษ์ รวมทัง้มีการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ มีส่วนร่วมในการประชมุและ
เสริมสร้างจริยธรรมทางธุรกิจ และท าประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้อย่างดีมาโดยตลอด ส่งผลให้เกิดการบริหารงานท่ี
ถกูต้องเป็นธรรมโปร่งใสตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทจงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา
อนุมตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท
ตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้ 3 ท่าน เน่ืองจากกรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกตามวาระได้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าท่ี
ในฐานะกรรมการได้ดีตลอดมาและเพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเน่ืองเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบคุคลท่ีจะเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้

เป็นกรรมการ ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม – 30 พฤศจิกายน 2562 แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบคุคลใดท่ีจะ

เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นคณะกรรมการ  

ส าหรับกระบวนการคดัเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทดงักลา่ว ได้ผ่านความเห็นชอบตามมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครัง้ท่ี  1/2563 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีผ่านมา 

และคณะกรรมการบริษัทก็ได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ฯ รวมถึงความสามารถ คุณสมบัต ิ

ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้เลือกตัง้

กรรมการทัง้สามท่านท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากบุคคล
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ดังกล่าวเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถและเป็นประโยชน์ท่ีจะช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ประสบ

ความส าเร็จ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี คณะกรรมการบริษัทขอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้

กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอช่ือกรรมการให้ผู้ ถือหุ้ น

ลงคะแนนเป็นรายบคุคล เพ่ือเปิดให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการ  

จากนัน้ ประธานในท่ีประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถาม เม่ือไม่ปรากฏมีผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดซกัถาม ประธานในท่ีประชมุแจ้งตอ่ไปวา่ ส าหรับวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน ประธานในท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยมีมติเป็น
รายบคุคล ทัง้นี ้ประธานในท่ีประชมุได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุตอ่ไปว่า บริษัทฯ ได้แจกบตัรให้ 3 ใบ ส าหรับกรรมการแต่
ละคน หากงดออกเสียง หรือไม่เห็นชอบกับกรรมการท่านใด ขอให้กากบาทส าหรับกรรมการท่านนัน้ และยกมือ
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีไปรับบัตร หากท่านเห็นชอบ ท่านผู้ ถือหุ้ นไม่จ าเป็นต้องกากบาทใดๆ บนบัตร ท่านมีสิทธิ
ลงคะแนนเลือกตัง้รายคนหรือไมเ่ห็นชอบรายคนหรือเลือกตัง้ทัง้หมดหรือไมเ่ห็นชอบทัง้หมดก็ได้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติเป็นเอกฉันท์การแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ โดยมีมตเิป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

ล าดบัท่ี 1 ส าหรับวาระแต่งตัง้ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศกัดิ์ อุวรรณโณ กลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทและด ารงต าแหนง่เดมิตอ่ไป 

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 0 ราย รวม 0 หุ้น 
รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 39  ราย รวม 2,321,451,416 หุ้น 

รายการ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย (Approved) 2,321,451,416 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย (Disapproved) 0 0.0000 

งดออกเสียง (Abstained) 0 0.0000 

บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.0000 

รวม (Total) 2,321,451,416 100.0000 
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ล าดบัท่ี 2 ส าหรับวาระแตง่ตัง้ดร.วิชญะ เครืองาม กลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทและด ารงต าแหน่งเดิม

ตอ่ไป 

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 0 ราย รวม 0 หุ้น 
รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 39  ราย รวม 2,321,451,416 หุ้น 

รายการ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย (Approved) 2,321,451,416 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย (Disapproved) 0 0.0000 

งดออกเสียง (Abstained) 0 0.0000 

บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.0000 

รวม (Total) 2,321,451,416 100.0000 

 

ล าดบัท่ี 3 ส าหรับวาระแต่งตัง้คณุวิภูธา ตระกลูฮนุ กลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทและด ารงต าแหน่งเดิม

ตอ่ไป 

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 0 ราย รวม 0 หุ้น 
รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 39  ราย รวม 2,321,451,416 หุ้น 

รายการ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย (Approved) 2,321,451,416 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย (Disapproved) 0 0.0000 

งดออกเสียง (Abstained) 0 0.0000 

บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.0000 

รวม (Total) 2,321,451,416 100.0000 
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จากนัน้ ประธานในท่ีประชุมเรียนเชิญกรรมการทัง้สามท่านกลับเข้ามาในห้องประชุมอีกครัง้หนึ่ง 
เพ่ือท่ีจะได้ด าเนินการประชมุในวาระถดัไป และขอส่งมอบต าแหน่งประธานกลบัไปยงัทา่นศาสตราจารย์กิตตคิณุ 
ดร. บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ  

วาระที่ 7 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการอ่ืนๆ (ถ้ามี) ประจ าปี 2563 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระนีไ้ด้ผ่านคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน จากนัน้ ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุ 

จากนัน้ คณุวิภูธา ตระกูลฮุน กล่าวรายงานตอ่ไปว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จ ากดั พ.ศ. 2535 และ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องมีการก าหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ ท่ีประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ท่ี 1/2563 ประชุมกันเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้

พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดโดยค านึงถึงความสอดคล้องของค่าตอบแทนของกรรมการใน

บริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกล้เคียงกนั ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ การ

ปฏิบตัิงานและภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว โดยท่ี 

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 จะใช้อตัราเดียวกันกับปี 2562 ตามรายละเอียดท่ีปรากฎในตาราง ทัง้นี ้

ค่าตอบแทนรายเดือนท่ีจะจ่ายให้กับคณะกรรมการตามต าแหน่งซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียง

ต าแหน่งเดียวเท่านัน้ และคณะกรรมการบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจ าจะไม่ได้รับ

คา่ตอบแทนดงักลา่วข้างต้น จงึขอเรียนน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัใินวาระนี ้ 

 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงโครงสร้างคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2563 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกบัปีที่ผา่นมา 

กรรมการ ค่าตอบแทนประจ าปี 2563 (บาท) ค่าตอบแทนประจ าปี 2562 (บาท) 
ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ค่าเบีย้
ประชุมราย

ครัง้ 

โบนัส/
บ าเหน็จ 

ผลประโยชน์
อื่นๆ 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

ค่าเบีย้
ประชุมราย

ครัง้ 

โบนัส/
บ าเหน็จ 

ผลประโยชน์
อื่นๆ 

1) คณะกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการ 80,000 10,000 -ไมมี่- -ไมมี่- 80,000 10,000 -ไมมี่- -ไมมี่- 

 รองประธานกรรมการ 50,000 10,000 -ไมมี่- -ไมมี่- 50,000 10,000 -ไมมี่- -ไมมี่- 

 กรรมการ 20,000 10,000 -ไมมี่- -ไมมี่- 20,000 10,000 -ไมมี่- -ไมมี่- 

2) คณะกรรมการตรววสอบ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 10,000 -ไมมี่- -ไมมี่- 50,000 10,000 -ไมมี่- -ไมมี่- 

 กรรมการตรวจสอบ 20,000 10,000 -ไมมี่- -ไมมี่- 20,000 10,000 -ไมมี่- -ไมมี่- 
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กรรมการ ค่าตอบแทนประจ าปี 2563 (บาท) ค่าตอบแทนประจ าปี 2562 (บาท) 
ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ค่าเบีย้
ประชุมราย

ครัง้ 

โบนัส/
บ าเหน็จ 

ผลประโยชน์
อื่นๆ 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

ค่าเบีย้
ประชุมราย

ครัง้ 

โบนัส/
บ าเหน็จ 

ผลประโยชน์
อื่นๆ 

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

-ไมมี่- 10,000 -ไมมี่- ไมมี่- -ไมมี่- 10,000 -ไมมี่- ไมมี่- 

 กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

-ไมมี่- 10,000 -ไมมี่- ไมมี่- -ไมมี่- 10,000 -ไมมี่- ไมมี่- 

4) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 ประธานกรรมการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

-ไมมี่- 10,000 -ไมมี่- ไมมี่- -ไมมี่- 10,000 -ไมมี่- ไมมี่- 

 กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี -ไมมี่- 10,000 -ไมมี่- ไมมี่- -ไมมี่- 10,000 -ไมมี่- ไมมี่- 

5) คณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียง 

 ประธานกรรมการก ากบัดแูล
ความเสี่ยง 

-ไมมี่- 10,000 -ไมมี่- ไมมี่- -ไมมี่- 10,000 -ไมมี่- ไมมี่- 

 กรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง -ไมมี่- 10,000 -ไมมี่- ไมมี่- -ไมมี่- 10,000 -ไมมี่- ไมมี่- 

 หมายเหต ุ  
1. ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้กับกรรมการตามต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวเท่านัน้ และกรรมการบริษัทที่

ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจ าจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนดงักลา่วข้างต้น 
2. ส าหรับการจา่ยคา่ตอบแทนใช้อตัราเดียวกนักบัอตัราคา่ตอบแทนของปีก่อน เน่ืองจากทางบริษัทฯ เห็นวา่ยงัมีความเหมาะสมจงึใช้อตัราเดิมอยู่ 

 

จากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวต่อไปว่า ในระเบียบวาระนี ้มีกรรมการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วก็เป็น

ผู้บริหารอยู่ด้วย คือ คณุธิติพงศ์ ตัง้พูนผลวิวฒัน์ ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ 917,658,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17 แต่

ท่านเป็นกรรมการบริษัทซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารอยู่ด้วย และได้รับเงินเดือนประจ า 

เพราะฉะนัน้ทา่นจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน ดงันัน้ คณุธิตพิงศ์จงึอยูใ่นท่ีประชมุได้  

จากนัน้ เลขานกุารบริษัทแจ้งตอ่ท่ีประชมุตอ่ไปวา่ ในระเบียบวาระนี ้จะมีผู้ มีส่วนได้เสียอีกทา่นหนึ่ง คือ 

ทา่นพรรณี จารุสมบตัิ ซึ่งถือหุ้นอยู่ 2,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 แต ่ท่านพรรณี จารุสมบตัิ ได้แสดงความ

จ านงคง์ดออกเสียงลงคะแนน  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะซักถาม เม่ือไม่ปรากฏมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ

ฉันทะท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอ่ืนๆ (ถ้ามี) ประจ าปี 2563 และแจ้งวา่วาระนี ้ต้องได้รับคะแนนเสียง

ไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการอ่ืนๆ (ถ้ามี) ประจ าปี 2563 ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี ้

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 0 ราย รวม 0 หุ้น 
รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 39  ราย รวม 2,321,451,416 หุ้น 

รายการ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละ (%) 

เห็นด้วย (Approved) 2,319,451,416 99.9138 

ไมเ่ห็นด้วย (Disapproved) 0 0.0000 

งดออกเสียง (Abstained) 2,000,000 0.0862 

บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.0000 

รวม (Total) 2,321,451,416 100.0000 

         

วาระที่ 8 เร่ืองพจิารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

 ประธานฯ มอบหมายให้ คณุวิรัช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้น าเสนอในวาระนีต้อ่ท่ี

ประชมุ 

 คณุวิรัช มรกตกาล แจ้งต่อท่ีประชมุว่า ตามวาระท่ี 8 นี ้ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติว่า “ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนด

จ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี และในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิอีกก็ได้” และ

ข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 37(5) ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี แต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี และก าหนด

คา่ตอบแทนทกุปี 

ส าหรับในปี 2563 นี ้บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งว่าบริษัทฯ ประสงค์เปล่ียนแปลงผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชี

รายใหม่ เน่ืองจากทางผู้สอบบญัชีเดิมมีข้อจ ากัดภายในในแง่บุคลากรในการท่ีจะด าเนินการเป็นผู้สอบบญัชี

ให้กับทางบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้มีการสอบถามราคาเพ่ือคดัเลือกผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและแต่งตัง้เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี

และคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ก็มีความเห็นว่าจะขอเสนอ บริษัท พราวด์ อิน โปร จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของ
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้เพ่ือพิจารณา ทัง้นี  ้ขอเรียนผู้ ถือ

หุ้ นให้ทราบว่าในปีท่ีแล้ว บริษัทฯ ได้รับความเห็นของผู้ ถือหุ้ นท่านหนึ่งซึ่งก็ได้ให้ข้อเสนอแนะในการท่ีจะให้

คณะกรรมการเสาะหาผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเป็นคนไทย ประการหนึ่งเป็นเร่ืองของการช่วยคนไทยตามท่ี

ทา่นได้กลา่วไว้ในปีท่ีแล้ว ประการท่ีสอง คือ ให้คนท่ีมีประสบการณ์ ซึ่งก็ต้องเรียนว่าถึงแม้ บริษัท พราวด์ อิน โปร 

จ ากดั หลายท่านอาจจะไม่คุ้นช่ือแตผู่้สอบบญัชีท่ีวนันีบ้ริษัทฯ จะเสนอ หวัหน้าทีมคือ นางสาวศนัสนีย์ พลูสวสัดิ ์

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6977 ซึ่งทา่นได้เป็นผู้สอบบญัชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั ในหลายปี

ก่อน เพราะฉะนัน้ คณุศนัสนีย์ เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ประกอบกบัความรู้

ความสามารถ ทางคณะกรรมการตรวจสอบก็ให้ความไว้เนือ้เช่ือใจในการท่ีจะด าเนินการเป็นผู้สอบบัญชีกับ

บริษัทฯ ทัง้นี ้คุณศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ จะมีทีมงานท่ีท างานร่วม คือ คุณภิตินันท์ ภัทรกฤติเดช ผู้ สอบบัญชีรับ

อนญุาตเลขทะเบียน 10467 เป็นผู้สอบบญัชีร่วม ท่ีจะเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  

ส าหรับคา่สอบบญัชีในปี 2563 นี ้ขอเสนอก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจ านวน 

2,600,000 บาท ซึง่ถกูลงจากคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีในปีก่อน ท่ี 3,450,000 บาท ในปี 2562 และหากย้อนกลบั

ไปดขูองปี 2561 ก็จะเห็นว่าตอนนัน้คา่สอบบญัชีอยู่ท่ี 2,800,000 บาท ตรงนี ้ต้องขอขอบคณุทางผู้ ถือหุ้นท่ีได้มี

ข้อเสนอแนะตรงนี ้และบริษัทฯ ก็ได้ผู้สอบบญัชีท่ีเป็นคนไทยและเป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถระดบัสากลและ

ก็รู้จกับริษัทฯ เราดีด้วย อีกเร่ืองหนึง่ท่ีต้องชีแ้จงในเร่ืองความสมัพนัธ์ เน่ืองจากว่าผู้สอบบญัชีจะต้องมีความอิสระ 

ทางคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้พิจารณาในเร่ืองคณุสมบตัิของทางคณุศนัสนีย์และคณุภิตินนัท์ ผู้สอบบญัชีทัง้

สองท่านไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

กบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นว่ามีความเป็นอิสระ ในการจะตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัทฯ การให้บริการอ่ืนๆ ทาง บริษัท พราวด์ อิน โปร จ ากัด ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 

2563 ของบริษัทย่อยจ านวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซเว่น ไวร์ จ ากัด และ บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต 

อินดสัทรีส์ จ ากดั  
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จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถาม 

ค าถามจาก  คุณเกียรตศัิกดิ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาประชุมด้วยตนเอง 

คา่ตอบแทนกรรมการเหตใุดจงึใช้ค าว่า “เป็นจ านวนไมเ่กิน”  

ค าตอบจาก คุณวิรัช มรกตกาล  

ค าวา่ไมเ่กินก็คงก าหนดตามจ านวนเงินนัน้เลยนะครับ 
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ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเตมิว่า  

ก าหนดค่าสอบบัญชี 2,600,000 บาท โดยเอาค าว่า “ไม่เกิน” ออกได้ น่ีก็เรียกว่าเป็นนักกฎหมาย 

เพราะนกักฎหมายบอกวา่ไมเ่กินแปลวา่ขาดได้  

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถาม เม่ือไมป่รากฏมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ

ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยประจ าปี 2563 ประธานฯ แจ้งวา่วาระนีก็้ใช้คะแนนเสียงข้างมากธรรมดา 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 0 ราย รวม 0 หุ้น 
รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 39  ราย รวม 2,321,451,416 หุ้น 

รายการ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย (Approved) 2,321,451,416 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย (Disapproved) 0 0.0000 

งดออกเสียง (Abstained) 0 0.0000 

บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.0000 

รวม (Total) 2,321,451,416 100.0000 

 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ แจ้งวา่ ในวาระนี ้ถ้าท่านผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเร่ืองใดเพ่ือลง

มติก็ท าได้แต่ว่าจะต้องเป็นไปตามมาตรา105 ของ พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากัด 2535 เม่ือท่ีประชุม

พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นรวมกนันบัรวมได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้

ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชมุอีกก็ได้ ถ้าเป็น

เร่ืองอ่ืนๆ ข้อสงัเกต หรือ ข้อเสนอแนะ หรือ เร่ืองอ่ืนอะไรก็ตาม ท่านผู้ ถือหุ้นก็สามารถให้ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ

หรือ ความเห็นได้เลย  
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   จากนัน้ ท่านประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกนันบัรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชมุ
อีกก็ได้  

   ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ  

   จากนัน้ ทา่นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม 

   ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น 

มตทิี่ประชุม (วาระนีไ้มมี่การลงคะแนน) 

   ประธานฯ ได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้น และผู้ มีเกียรติทกุทา่นท่ีได้สละเวลาและเดนิทางมาร่วมประชมุใน
วนันี ้และกลา่วปิดการประชมุในเวลา 14.59 น. 

 

ปิดการประชมุในเวลา 14.59 น. 

 

 

          

 

 

                (ศ.ดร.บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ) 

                        ประธานกรรมการ 

 

                     (นายวฒุิชยั เศรษฐบตุร) 

           เลขานกุารบริษัท/ผู้บนัทกึการประชมุ  

 

 


