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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2558 

บริษัท  เจนเนอรัล  เอนจเินียริ%ง  จาํกดั  (มหาชน) 

เวลาและสถานที%ประชุม 

 ประชุมเมื
อวนัศุกร์ที
 24 เมษายน 2558  เวลา 14.00 น. ณ ห้องไวโอเลต โรงแรมบางกอก กอลฟ์ สปา รีสอร์ท 
เลขที
 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท ์ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 

เริ%มประชุมเวลา  14.00  น.  

 นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการบริษทั ทาํหน้าที
พิธีกรในที
ประชุมได้กล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทุกท่าน พร้อมทั<งแนะนาํคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัที
เขา้ร่วมประชุมแก่ผูถื้อหุ้นทราบ ซึ
 งมี
รายนามดงันี<  

 กรรมการที%เข้าร่วมประชุม 

1. ศ.ดร.บวรศกัดิ@   อุวรรณโณ ประธานกรรมการ  
2. นายโสภณ  ผลประสิทธิ@  รองประธานกรรมการ 
3. นายธิติพงศ ์ ตั<งพนูผลววิฒัน ์ กรรมการและประธานเจา้หนา้ที
บริหาร 
4. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
5. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการ/กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษทั 
6. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นางพรรณี  จารุสมบติั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
8. ดร.วชิญะ  เครืองาม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. ดร.อิทธิพล  เดี
ยววณิชย ์ กรรมการ  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพินิจ จารุสมบติั ประธานที
ปรึกษาบริษทั 

                ผู้สอบบัญชี 
1. นายสมคิด เตียตระกลู ผูส้อบบญัชี บริษทั แกรนท ์ธอน ตนั จาํกดั 

                เจ้าหน้าที%ฝ่ายกฎหมาย 
1. นายนิธิ ธุรารัตน ์ นกักฎหมาย 

 

 จากนั<นพิธีกรไดชี้<แจงถึงวิธีการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนวา่บริษทัฯ ไดแ้จกบตัรลงคะแนนเสียงให้ผูถื้อ
หุน้ทุกท่านใชใ้นการลงคะแนนเสียงไวแ้ลว้ในช่วงที
เขา้มาลงทะเบียนประชุม โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั<น ตาม
ขอ้บังคับของบริษัท ให้ใช้ระบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยไม่ใช้ระบบสะสมคะแนน ซึ
 งวิธีการปฏิบัติในการออกเสียง
ลงคะแนนซึ
งแบ่งเป็น 2 กรณี ดงันี<  
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1) ผูถื้อหุ้นที
มาประชุมดว้ยตนเอง ให้ผูถื้อหุ้นที
ไม่เห็นชอบดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทัหรืองดออก
เสียงในแต่ละวาระเมื
อไดล้งมติในใบลงคะแนนในวาระดงักล่าวแลว้ให้ยกมือขึ<น โดยจะมีเจา้หน้าที
เดินเขา้ไปเก็บบตัร
ลงคะแนนของผู ้ถือหุ้นคนนั< น กรณีที
ไม่มีผู ้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู ้ถือหุ้นคนนั< นๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการบริษทั จากนั<นก็จะทาํการประมวลผลคะแนน โดยบริษทัจะนาํคะแนนที
ไม่เห็นชอบดว้ยหรืองดออกเสียง  
หกัออกจากคะแนนเสียงทั<งหมดที
มาประชุมในช่วงวาระนั<นๆ  และประกาศผลคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบในแต่ละวาระ 

2) ผูม้าประชุมที
ไดรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น ให้ผูรั้บมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ
 งมีเงื
อนไขให้
ออกเสียงหลงัจากที
ไดรั้บฟังคาํชี<แจงหรือคาํอธิบายในแต่ละวาระแลว้ โดยออกเสียงวิธีการเดียวกบักรณีผูถื้อหุ้นมาประชุม
ดว้ยตนเอง ส่วนผูรั้บมอบฉันทะ ที
ผูม้อบฉันทะไดก้าํหนดการออกเสียงไวล่้วงหนา้ทุกวาระก็ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียง
ตามที
กาํหนดไว ้ล่วงหนา้ของผูม้อบฉนัทะหรือผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงในวาระใดไวห้รือระบุ
ไม่ชดัเจน ก็ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงไดต้ามที
เห็นสมควร  เช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 

 เมื
อไดมี้การออกเสียงลงคะแนนแลว้  ประธานในที
ประชุมจะแจง้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที
ประชุม
ทราบ 

 สิทธิในการแสดงความคิดเห็น หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้คิดเห็นหรือซกัถาม ให้ยกมือขึ<น พร้อมแจง้ชื
อ นามสกุล 
ในกรณีที
เป็นผูรั้บมอบฉนัทะใหแ้จง้วา่รับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ท่านใด จากนั<นใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม
เพื
อใหที้
ประชุมรับทราบและตอบขอ้ซกัถามดงักล่าว 

 พิธีกรไดแ้จง้ต่อที
ประชุมวา่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนหุน้ของบริษทั วนัที
 19 มีนาคม 2558 บริษทัมีผูถื้อหุ้นทั<งหมด 
18,916 ราย จาํนวน 5,562,876,782 หุน้ มีผูถื้อหุน้สญัชาติไทย 18,901 ราย จาํนวน 5,496,038,969 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.80 
มีผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว 15 ราย จาํนวน 66,837,813 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 1.20 

 โดยการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 นี<  ไดมี้ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 87 ราย 
นบัเป็นจาํนวนหุ้นทั<งสิ<นจาํนวน 2,082,975,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.44 ของจาํนวนหุ้นที
จาํหน่ายไดท้ั< งหมดจาํนวน 
5,562,876,782 หุน้จึงมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และมีจาํนวนหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 
1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที
จาํหน่ายไดท้ั<งหมาย ถือวา่ครบองคป์ระชุม ตามกฎหมาย 

 ศ.ดร.บวรศกัดิ@  อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ที
เป็นประธานในที
ประชุมไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉนัทะ ตวัแทนผูถื้อหุน้จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ที
ไดม้าเขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 ในครั< งนี<  และไดม้อบหมายให้ นายโสภณ ผลประสิทธิ@  รองประธานกรรมการ ทาํ
หนา้ที
เป็นประธานในที
ประชุมแทน และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที
กาํหนดให้หนงัสือนดัประชุม
ดงัต่อไปนี<  

 

วาระที% 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 ประชุมเมื%อวนัที% 25 เมษายน 2557 

  พิธีกรไดแ้จง้ต่อที
ประชุมวา่ บริษทัไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2557 ประชุมเมื
อวนัที
 
25 เมษายน 2557 และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมดงักล่าวส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์
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ภายในระยะเวลาที
กาํหนด พร้อมทั< งเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซท์ www.gel.co.th แลว้โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการ
ประชุมที
ส่งใหผู้ถื้อหุน้ตามรายละเอียดที
ส่งมาดว้ยลาํดบัที
 1  

  โดยคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2557 เมื
อวนัที
 25 
เมษายน 2557  ตามที
เสนอ 

  ประธานสอบถามในที
ประชุมวา่ มีท่านใดจะสอบถามเพิ
มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอยา่งอื
นหรือไม่ หากไม่มี
ท่านใดสอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอให้ที
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557
ประชุมเมื
อวนัที
 25 เมษายน 2557   

มตทิี%ประชุม :   ที
ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ประชุมเมื
อวนัที
 25 เมษายน 2557  
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี<  

� ในวาระนี< มีผูถื้อหุน้มาเพิ
มขึ<นอีก 14 ราย คิดเป็นจาํนวน 15,445,109 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้ทั<งสิ<น 101 ราย 

 มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 2,098,420,437 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย   - - 
งดออกเสียง   - - 

 

วาระที% 2  พจิารณารับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

  ประธานมอบหมายให้ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดผล
การดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557  

  ดร.ธวชั อนันตธ์นวณิช กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยในรอบปี 2557 ซึ
งสามารถสรุปไดด้งันี<  

งบการเงนิรวม – งบแสดงฐานะการเงนิ 

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

สินทรัพยร์วม  5,797.83 4,260.69 1,138.74 
หนี< สินรวม  847.84 569.12 212.94 
ส่วนของผูถื้อหุน้  4,949.99 3,691.57 925.80 
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งบการเงนิรวม – งบกาํไร (ขาดทุน) 

(หน่วย : ล้านบาท)  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

รายได้รวม  3,404.12 1,672.62 1,060.54 

รายไดห้ลกั  3,258.89 1,546.14 882.79 
รายไดอื้
นๆ  145.23 126.48 177.75 

ค่าใช้จ่ายรวม  (3,185.88) (1,452.10)  (901.22)  

ตน้ทุนขายและบริการ  (2,907.13) (1,258.26)  (737.28)  
ค่าใชจ่้าย  (278.75) (193.84)  (163.94)  

กาํไร(ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน  218.24  220.52 159.32 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม  25.24  27.88 - 
รายไดภ้าษีเงินได ้ (57.77) 10.23 - 
กาํไรสุทธิ สาํหรับปี  185.71  258.63 159.32 
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ผลิตภณัฑซี์เมนตพิ์เศษ (SCP)

คอนกรีตเสริมใยแกว้ (GRC)     

เสาเขม็ (PCP)

ผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป (PW)

พื<นคอนกรีตไร้คาน (PT)

กราฟแสดงอตัราส่วนรายได้จากผลติภัณฑ์แต่ละชนดิของ GEL ย้อนหลงั 3 ปี (2555-2557) 
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กราฟแสดงรายได้จากการขายผลติภัณฑ์ (เสาเข็ม) 

 

กราฟแสดงรายได้จากการขายผลติภัณฑ์ 

 
 โดยคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้ที
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบและรับรองผลการดาํเนินงานของบริษทั
ประจาํปี 2557 ตามรายละเอียดที
ส่งมาดว้ยลาํดบัที
 2 ซึ
งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นไดพิ้จารณาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 ในครั< งนี<แลว้ 
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 คอนกรีตเสริมใยแก้ว (GRC)     ผลติภณัฑ์ซีเมนต์พเิศษ (SCP)
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 นายธิติพงศ ์ ตั< งพูนผลวิวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที
บริหาร ได้แสดงความคิดเห็นเพิ
มเติมว่าบริษทัมี
เป้าหมายในการสร้างผลกาํไรอยา่งย ั
งยนื โดยมุ่งเนน้ที
จะสร้างผลกาํไรจากการดาํเนินงานในธุรกิจหลกัของบริษทั มิใช่กาํไร
จากการซื<อขายหุน้ที
มีราคาผนัผวน การดาํเนินธุรกิจของบริษทัในปีนี< เป็นอีกปีที
มีความทา้ทายดว้ยปัจจยัและสภาพแวดลอ้ม
ของเศรษฐกิจ การเมือง และโครงการต่างๆที
ยงัมีความไม่แน่นอน บริษทัจะตอ้งดาํเนินธุรกิจต่อไปไดด้ว้ยธุรกิจของบริษทั
เอง โดยบริษทัมุ่งเนน้ให้มีการพฒันาฝึกอบรมทกัษะให้แก่พนักงาน ควบคุมตน้ทุนการผลิต การเขา้ไปขยายฐานลูกคา้ใน
ประเทศพม่า และการขยายโรงงานใหม่ที
กาํลงัจะสร้างเสร็จภายในปีนี<  

 นาย วเิชียร ฐิติโชติรัตนา ผูรั้บมอบฉนัทะจาก นาง สุวรรณี ฐิติโชติรัตนา ไดส้อบถามถึง โรงงานที
เชียงรากนอ้ย ใน
เฟสที
1 ส่วนของผลิตภณัฑพ์รีคาสตที์
กาํลงัจะเริ
มผลิตในไตรมาส 2/2558 จะแลว้เสร็จประมาณเดือนไหนของไตรมาสที
 2 
หลงัจากเริ
มผลิตในไตรมาสที
 2 มีคาํสั
งซื<อรองรับเลยหรือไม่ และคาดวา่กาํลงัการผลิตภายในสิ<นปีนี< เป็นกี
เปอร์เซนต ์ แ ล ะ
ไดส้อบถามเพิ
มเติม ถึงโรงงานที
เชียงรากนอ้ยในเฟสที
 2 ที
น่าจะแลว้เสร็จในไตรมาสที
 3 ตามที
บริษทัไดแ้จง้ไวใ้นตลาด
หลักทรัพย ์จะเปิดประมาณเดือนไหน มีคาํสั
งซื<อรองรับเลยหรือไม่ กาํลงัการผลิตคาดว่าประมาณเท่าไร และขอให้
เปรียบเทียบโรงงานที
เชียงรากนอ้ยกบัโรงงานปัจจุบนั 

 ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ชี<แจงต่อที
ประชุมวา่ ในส่วนของโรงงานที
เชียงรากนอ้ยใน
เฟสที
 1 ขณะนี< การประกอบเครื
องจักรได้เสร็จสิ<นแล้ว คาดว่าจะผลิตเพื
อนําไปจําหน่ายได้ไม่น่าจะเกินปลายเดือน 
พฤษภาคม กาํลงัการผลิตอยูที่
ประมาณ 800,000 – 1,000,000 ตารางเมตร และบริษทัไดมี้การรองรับในส่วนของฐานลูกคา้ 
ไวแ้ลว้ซึ
 งจะเห็นไดจ้ากยอดขายในส่วนของ Prescast ที
มีอตัราการเติบโตอยา่งมากในปีที
ผ่านมา เนื
องจากบริษทัมีการ
บริหารจดัการขยายโรงงานชั
วคราวเพื
อใหมี้ทีมงานและลูกคา้ เพื
อรองรับกาํลงัการผลิตของโรงงานใหม่ที
กาํลงัจะสร้างเสร็จ 
ในส่วนของกาํลงัการผลิตบริษทัมีฐานลูกคา้อยู่ที
ประมาณ 60-70 เปอร์เซนต์ โรงงานที
เชียงรากน้อยเป็นโรงงานที
ผลิต
ผลิตภัณฑ์โครงสร้างของบ้านหรือตึกที
มีชิ<นส่วนพื<นฐานที
 เหมือนหรือใกล้เคียงกันจํานวนมากสามารถเข้าโรงงาน 
Automation เพื
อการผลิตที
มีคุณภาพ รวดเร็ว และประหยดั ส่วนผลิตภณัฑที์
ตอ้งใชเ้ทคนิคในการผลิตมากขึ<น บริษทัจะใช้
โรงงานแห่งที
 2 ผลิต กาํลงัการผลิตของโรงงานแห่งที
 2 นี< คาดวา่จะอยูที่
 1 ใน 3 ของโรงงาน Automation แต่ทั<งนี<ทั<งนั<นก็ 
ตอ้งขึ<นอยูก่บั ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละปริมาณของคาํสั
งซื<อ 

  นาย วิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผูรั้บมอบฉันทะจาก นาง สุวรรณี ฐิติโชติรัตนา  สอบถามเพิ
มเติมถึง ความคืบหน้า
บริษทั ซนัเทค และที
ดินซึ
งเป็นที
ตั<งของบริษทั ซนัเทค 

  นายธิติพงศ ์ตั<งพนูผลววิฒัน์ กรรมการและประธานเจา้หนา้ที
บริหาร ชี<แจง้ต่อที
ประชุมวา่ บริษทั ซนัเทค นั<น 
บริษทั มีมุมมองในเรื
องของการขยายธุรกิจเสาเขม็ไปยงัพื<นที
ภาคตะวนัออก เพื
อลดตน้ทุนการขนส่งและเพิ
มความสามารถ
ในการแข่งขนัการจาํหน่ายเสาเขม็ในภูมิภาคที
เป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

  พิชญา ศรียะศกัดิ@  ผูรั้บมอบฉนัทะจาก สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามถึง จาํนวนคู่แข่งรายใหญ่ของ
ผลิตภณัฑ ์Prescast และ ซีเมนตช์นิดพิเศษที
เพิ
มขึ<น 10 กวา่ ราย และในส่วนของบริษทัไดมี้การขยายโรงงานใหม่คาดวา่ใน
อนาคตจะเป็นอยา่งไร การเขา้ไปลงทุนในบริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) มีผลดีอยา่งไร และความสนใจของบริษทั
ในการเขา้เป็นแนวร่วมต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั
น ที
จดัขึ<นโดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
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  ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ชี<แจงต่อที
ประชุมวา่ คู่แข่งในตลาดมีอยู่หลายราย
และไดมี้การนาํเทคโนโลย ีPrescast มาใชก้นัเป็นจาํนวนมาก อยา่งไรก็ดีบริษทัมีความเชื
อมั
นในทีมผูบ้ริหารและทีมงานที
มี
ประสบการณ์ของบริษทั สิ
งที
เป็นจุดแข็งของบริษทัไดแ้ก่ประวติัของบริษทัที
มีความเป็นมาที
ยาวนาน และมีชื
อเสียงใน
วงการวศิวกรรมมาโดยตลอด เป็นบริษทัที
มีคุณภาพไดม้าตราฐานและมีความเชื
อถือในวงการวสัดุก่อสร้าง สิ
งที
สาํคญัอีก
เรื
องหนึ
งคือ เรื
องของตน้ทุนในการผลิตซึ
งเป็นเหตุผลหนึ
งในการลงทุนเครื
องจกัรที
ทนัสมยัเพื
อเพิ
มคุณภาพและลดตน้ทุน
ในเวลาเดียวกัน นอกจากนั<นบริษทัเรายงัมีจุดแข็งที
บริษทัอื
นอาจจะยงัไม่มี ไดแ้ก่บริษทัมีผลิตภณัฑ์ทั< งหมด 5 ชนิดที

สามารถร่วมกนัสร้างกาํลงัผนึก (synergy) ในโครงการก่อสร้าง 1 โครงการ ผูผ้ลิตวสัดุก่อสร้างที
สามารถมีผลิตภณัฑ์ที

ตอบสนองความตอ้งการที
หลากหลายและสามารถตอบโจทยข์องลูกคา้ไดม้ากกวา่จึงมีความไดเ้ปรียบอยา่งมาก  

  นายพินิจ จารุสมบติั ประธานที
ปรึกษาบริษทั มีความคิดเห็นเพิ
มเติม เกี
ยวกบัเรื
องการแข่งขนัทางการตลาด 
บริษทัมุ่งเน้นเรื
องการลดทุนและเพิ
มประสิทธิภาพในการทาํงาน เพื
อเพิ
มความสามารถในการผลิตผลิตภณัฑ์ออกมาได้
จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการของบริษทัไดมี้การปรึกษาเรื
องการทาํการตลาด เพื
อทาํให้บริษทันั<นมีการเติบโตจาก
ผลประกอบการที
เพิ
มขึ<น 

  นายธิติพงศ์ ตั<งพูนผลวิวฒัน์ กรรมการและประธานเจา้หน้าที
บริหาร ชี<แจง้เพิ
มเติมต่อที
ประชุมวา่ เรื
องการ
ผลิตเหล็กรูปตวัซี เหล็กรางนํ< า หรือเหล็กรูปพรรณอื
นๆ ที
ใชใ้นอุตสาหกรรมโครงสร้างพิ<นฐาน เช่นการสร้างเมือง ใน
ปัจจุบนัทางประเทศพม่าตอ้งพึ
งพาผลิตภณัฑข์า้งตน้อยา่งมาก บริษทัจึงไดศึ้กษาถึงความเป็นไปไดใ้นการขยายธุรกิจไปยงั
ประเทศพม่า และเนื
องจากทาง Millcon มีเทคโนโลยี และมี Knowhow อยูแ่ลว้จึงมีความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจ
ร่วมกนั ในปีนี< เองบริษทัไดเ้ริ
มจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทั เช่น Post-Tensioned , ปูนซีเมนตช์นิดพิเศษ บริษทัไดมี้การ
จาํหน่ายออกไปตั<งแต่ไตรมาสที
 1 หรือในช่วงตน้ปีที
ผ่านมา และจะขยายต่อไปอยา่งต่อเนื
องหากมีฐานลูกคา้ที
มั
นคง อนึ
 ง
ในอนาคตบริษทัมีความสนใจที
จะมีโรงงาน Prescast ในประเทศพม่า 

  นายธิติพงศ์ ตั<งพูนผลวิวฒัน์ กรรมการและประธานเจา้หน้าที
บริหาร ชี<แจง้ต่อที
ประชุมเรื
อง โครงการแนว
ร่วมต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั
น บริษทัไดมี้ความสนใจและยินดีที
จะเขา้เป็นแนวร่วมต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั
น ในปีนี<บริษทัมี
นโยบายในเรื
องดงักล่าว มีพยายามที
จะสนบัสนุนการต่อตา้นคอร์รัปชั
นและการทุจริตต่างๆ 

  พิธีกรไดชี้<แจง้ต่อที
ประชุมเพิ
มเติม ถึงเรื
อง การเขา้เป็นแนวร่วมต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั
น วา่ทางคณะกรรมการ
บริษทัไดมี้มติประกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั
น ขณะนี< อยู่ในระหว่าง
ดาํเนินการ 

  ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ชี<แจง้เพิ
มเติมต่อที
ประชุม เกี
ยวกบัเรื
องการลงทุนใน
ประเทศพม่า บริษทัไดมี้การเริ
มลงทุนก่อสร้างโรงงานกบัทาง Millcon และจาก synergy ที
เกิดขึ<นกบั Millcon ทาํให้บริษทั
สามารถขายผลิตภณัฑข์องบริษทัในประเทศพม่าได ้อนึ
งประเทศพม่ากาํลงัเปิดประเทศและธุรกิจก่อสร้างกาํลงัเติบโตอยา่ง
กา้วกระโดดและเป็นที
ตอ้งการอยา่งมาก อยา่งไรก็ตามการที
บริษทัในประเทศไทยจะเขา้ไปทาํธุรกิจในประเทศพม่า ก็เป็น
เรื
องที
ค่อนขา้งยาก โดยเฉพาะเรื
องของการสร้าง Connection ซึ
 งจะตอ้งใชเ้วลาในการสร้างธุรกิจ แต่เนื
องจากบริษทัมี 
synergy กบัทาง Millcon จากการเขา้ร่วมลงทุน และ Millcon ไดเ้ขา้ไปศึกษาตลาดในประเทศพม่าและมี Connection เป็น
ระยะเวลากวา่ 5 ปีแลว้ ทาํใหบ้ริษทัสามารถติดต่องานภายในเวลาไม่ถึง 3 เดือน บริษทัก็สามารถมีคาํสั
งซื<อจากประเทศพม่า
ได ้
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  นาย กฤษณะ สุภานนัท ์ผูถื้อหุน้ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ การส่งงบการเงินเขา้ตลาดหลกัทรัพยมี์ความล่าชา้ ขอให้
บริษทัช่วยเร่งรัดในการออกงบการเงินใหเ้ร็วขึ<น  

  หลงัจากนั<น นาย กฤษณะ สุภานนัท ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามถึง หมายเหตุประกอบงบการเงิน หนา้ 51 ในรายของ
ผลิตภณัฑค์อนกรีตอยูที่
 1,500 ลา้น แต่ Suntech อยูที่
 1,700 ลา้น ซึ
 งมนัมากกวา่ คอนกรีต แต่กาํไรขึ<นตน้ของ Suntech ตํ
า 
ซึ
 งมีอยู ่14 ลา้น นาย กฤษณะ สุภานนัท์ ผูถื้อหุ้น ขอสอบถามกรรมการผูมี้อาํนาจไดแ้ก่ ดร.ธวชั อนันต์ธนวณิช  และดร.
อิทธิพล เดี
ยววณิชย ์ ถึงแนวโนม้การทาํธุรกิจใน Suntech เนื
องจากการที
บริษทัเขา้ไปถือหุ้นของ Suntech  คิดเป็นร้อยละ 
100 ทาํใหมี้ผลต่องบการเงินรวม 

  นายโสภณ ผลประสิทธิ@  ประธานในที
ประชุม ไดชี้<แจง้กรณีที
 นาย กฤษณะ สุภานนัท์ ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามถึง
ความล่าชา้ในการส่งงบการเงิน เนื
องจากท่านประธานกรรมการบริษทัมีความใส่ใจที
จะเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
ในทุกๆครั< ง ซึ
งท่านมีภาระกิจที
ตอ้งปฎิบติัหนา้ที
อยูค่่อนขา้งมาก แต่อยา่งไรก็ดีท่านสามารถที
จะมาเขา้ร่วมประชุมไดใ้นทุก
ครั< ง และบริษทัจะพยายามไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ในการส่งงบการเงินล่าชา้ 

  ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ชี<แจง้ต่อที
ประชุมกรณี นาย กฤษณะ สุภานนัท์ ผูถื้อ
หุน้ ไดส้อบถามกรรมการผูมี้อาํนาจในบริษทั Suntech ถึงแนวโนม้การทาํธุรกิจใน Suntech วา่ Suntech  เป็นธุรกิจขายเศษ
เหล็ก ซึ
 งมีความแตกต่างจากธุรกิจคอนกรีตของบริษทั ก่อนหนา้นี<  Suntech อาจจะมีผลประกอบการที
ไม่ค่อยดีเท่าที
ควร  
แต่จากการที
บริษทัเขา้ไป Take over  บริษทั ซันเทคทาํให้บริษทัมีความสามารถในการลดตน้ทุน ซึ
 งเหล็กเป็นหนึ
งใน
วตัถุดิบหลกัในการผลิตผลิตภณัฑข์องบริษทั และในปีนี< ก็จะมีการติดต่อกบัผูผ้ลิตเหล็กรายอื
นๆเพิ
มขึ<นอีกดว้ย ทาํให้ผล
ประกอบการในปีนี< น่าจะกลบัมาดีขึ<นเรื
อยๆ 

  นาง ประภาพรรณ อินนัดดา ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามถึง โรงงานในพม่า จะเปิดดาํเนินการไดใ้นช่วงไหน และ
กาํลงัการผลิตมีประมาณเท่าไร 

  นายธิติพงศ ์ตั<งพนูผลววิฒัน์ กรรมการและประธานเจา้หนา้ที
บริหาร ชี<แจง้ต่อวา่บริษทัไดมี้การประชุมร่วมกบั 
Millcon เรื
องการลงทุนในพม่า Millcon มีฐานลูกคา้ในเมืองไทยที
มีความตอ้งการใชเ้หล็กรูปตวั C  และท่อ ซึ
 งปัจจุบนั 
Millcon ไดซื้<อวสัดุดิบหลกั ไดแ้ก่ เหล็กรีดร้อนชนิดมว้น (Hot Rolled Coil) จากผูผ้ลิตภายในประเทศ เนื
องจากประเทศ
ไทยมีกาํแพงภาษีในการนาํเขา้สินคา้ประเภทดงักล่าวจากต่างประเทศ การซื<อวตัถุดิบจากผูผ้ลิตในไทยแลว้เอามาแปรรูปทาํ
ใหมี้ตน้ทุนค่าใชจ่้ายที
สูงขึ<น แต่การเขา้ไปลงทุนในพม่านั<นการจดัซื<อวตัถุดิบส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนซึ
งมีราคาที
ถูกกวา่
อย่างมาก  และประมาณร้อยละ 80 ของสินคา้เหล็กโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณที
จะผลิตในประเทศพม่าจะส่งเขา้มา
จาํหน่ายในประเทศไทย ซึ
งจะมีอตัราภาษีที
ต ํ
ากวา่ นอกจากนี<บริษทัมีแผนที
จะดาํเนินการศึกษาตลาดเหล็กโครงสร้างและ
เหล็กรูปพรรณในประเทศพม่า ว่าจะมีทิศทางในการทาํธุรกิจอย่างไร และหากมีฐานลูกคา้ในประเทศพม่าเพิ
มมากขึ<น 
บริษทัอาจพิจารณาขยายกาํลงัการผลิต และจาํหน่ายสินคา้ใหก้บัพม่าเพิ
มขึ<นอีก สาํหรับโรงงานที
อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างนั<น 
คาดวา่จะแลว้เสร็จปลายปีนี<   

 ประธานสอบถามในที
ประชุมวา่ มีท่านใดจะสอบถามเพิ
มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอยา่งอื
นหรือไม่ หากไม่มีท่าน
ใดสอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอให้ที
ประชุมพิจารณารับรองผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2557 และ
รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
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มตทิี%ประชุม :   ที
ประชุมมีมติรับรองผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี<  

� ในวาระนี< มีผูถื้อหุน้มาเพิ
มขึ<นอีก 7 ราย คิดเป็นจาํนวน 1,608,600  หุน้ รวมมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั<งสิ<น 108 ราย 

มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 2,099,709,037 99.9848 
ไม่เห็นดว้ย   - - 
งดออกเสียง   320,000 0.0152 

 

วาระที% 3  พจิารณาอนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนสําหรับปี สิUนสุด 31 ธันวาคม 2557 ซึ%งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชีของบริษัทแล้ว 

  พิธีกรไดแ้จง้ต่อที
ประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอที
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังบดุลและงบ
กาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิ<นสุด ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557 ที
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ ตามรายละเอียดที
ส่งมาดว้ยลาํดบัที
 2 ซึ
 งไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นได้
พิจารณาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 ในครั< งนี<แลว้ 

  ประธานสอบถามในที
ประชุมวา่ มีท่านใดจะสอบถามเพิ
มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอยา่งอื
นหรือไม่ หากไม่มี
ท่านใดสอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนสําหรับปี สิ<นสุด 31 
ธนัวาคม 2557 ซึ
งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ 

มตทิี%ประชุม :   ที
ประชุมมีมติอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี สิ<นสุด 31 ธนัวาคม 2557 ซึ
 งผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี<  

� ในวาระนี< มีผูถื้อหุน้มาเพิ
มขึ<นอีก 2 ราย คิดเป็นจาํนวน 104,004 หุน้ รวมมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั<งสิ<น 110 ราย 

 มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 2,100,133,041 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย    - - 
งดออกเสียง   - - 

 

วาระที% 4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผลสําหรับปี 2557 
  พิธีกรไดแ้จง้ต่อที
ประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัเห็นควรใหจ้ดัสรรเงินกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 โดยมีรายละเอียดดงันี<  
(1) การจดัสรรเงินกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 5% ของกาํไรสะสมสุทธิ เป็นจาํนวนทั<งสิ<น 6,500,000 บาท 
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(2)  การจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี2557 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัจดทะเบียนและชาํระแลว้ทั<งหมดจาํนวน 
5,562,876,782 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ
งสตางค)์ รวมเป็นเงินทั<งสิ<น55,628,767.82 บาท อตัราเงินปันผลที
เสนอ
จ่ายเทียบกับกําไรสุทธิ ซึ
 งการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 22.77 ของกาํไรสุทธิของปี 2557 เป็นจาํนวนเงินเท่ากับ 
244,274,818 บาท  
(3)  กาํหนดรายชื
อผูถื้อหุน้ที
มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที
 30  เมษายน 2558 และใหร้วบรวมรายชื
อตามม.225 
ของพ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื
อสิทธิในการรับเงินปันผลประจาํปี 2557 ในวนัที
 6 
พฤษภาคม 2558 (การใหสิ้ทธิดงักล่าวตอ้งรอการอนุมติัจากที
ประชุมผูถื้อหุน้) 
(4)  กาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลภายในวนั 22 พฤษภาคม 2558 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล “ไม่เกินร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละสาํรองตามกฎหมาย และบริษทัตอ้งไม่มี
ขาดทุนสะสม ทั<งนี< ใหส้อดคลอ้งกบักระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต” และการเงินปันผลจะจ่าย
ใหต้ามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆกนั   
  นาย ฮั<งใช ้อคัควสักลุ ตวัแทนชมรมผูถื้อหุน้ไทย กล่าววา่ 
                     ขอ้ที
 1. ขอแสดงความยนิดีกบัเพื
อนนกัลงทุนที
ถือหุ้น GEL ที
กาํลงัจะไดรั้บเงินปันผลอาจจะเป็นจาํนวนที
ไม่
มากหนกัแต่เป็นเหมือนจุดเริ
มตน้ที
คาดวา่ในอนาคตจะไดรั้บเงินปันผลมากขึ<น 
  ขอ้ที
 2.กล่าวถึงกรณีชมรมผูถื้อหุน้ไทยมีมติเป็นเอกฉนัท ์ทั<งชมรมผูถื้อหุ้นไทยและสมาคมผูถื้อหุ้นไทยก็ตาม 
เรื
องการ  XD  XR  XW ก่อนที
จะมีมติที
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นสิ
งที
ตวัแทนทุกชมรมจะตอ้งชมเชยคณะกรรรมการบริษทั 
  ขอ้ที
 3. เป็นเรื
องของการเสนอแนะ นาย ฮั<งใช ้อคัควสักุล ตวัแทนชมรมผูถื้อหุ้นไทย  ทราบวา่ GEL ตอ้งใช้
เงิน ถา้ปีหนา้จ่ายหุน้เป็นหุน้ปันผลดีกวา่หรือไม่  
  นาย วเิชียร ฐิติโชติรัตนา ผูรั้บมอบฉนัทะจาก นาง สุวรรณี ฐิติโชติรัตนา  กล่าวแสดงความคิดเห็นเพิ
มเติม 
หากบริษทัความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินในอนาคตเพิ
มเติม และสามารถวางแผนล่วงไดข้อให้ออกเป็น Warrant น่าจะมีประโยชน์
มากกวา่ 
  นายโสภณ ผลประสิทธิ@  ประธานในที
ประชุม ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที
ไดแ้สดงความคิดเห็น คณะกรรมการ
บริษทัก็จะนาํมาพิจารณา 
  ประธานสอบถามในที
ประชุมวา่ มีท่านใดจะสอบถามเพิ
มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอยา่งอื
นหรือไม่ หากไม่มี
ท่านใดสอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอใหที้
ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2557 

มตทิี%ประชุม :   ที%ประชุมมมีตอินุมตักิารจดัสรรเงนิกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผลสําหรับปี 2557 

มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 2,100,133,041 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย    - - 
งดออกเสียง   -  - 
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วาระที% 5  พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัUงกรรมการแทนกรรมการที%ครบกาํหนดออกตามวาระและพจิารณาเลือกกรรมการที%

ออกตามวาระกลบัเข้ามาเป็นกรรมการอกีวาระหนึ%ง 

 พิธีกรไดแ้จง้ต่อที
ประชุมวา่ กรรมการที
ตอ้งออกเนื
องจากครบวาระมีอยู ่3 ท่าน ไดแ้ก่ 
1) นายธิติพงศ ์ตั<งพนูผลววิฒัน ์                 กรรมการและประธานเจา้หนา้ที
บริหาร 

2) ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

3) ดร.อิทธิพล เดี
ยววณิชย ์  กรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรแต่งตั<งใหบุ้คคลทั<ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึ
ง เนื
องจากเห็นวา่บุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตั<งให้เป็นกรรมการบริษทัของสาํนกัคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ละทางการที
เกี
ยวขอ้ง ตามรายละเอียดที
ส่งมาดว้ยลาํดบัที
 5 ซึ
 งได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณาพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 ในครั< งนี<แลว้ 

 ทั<งนี< เพื
อความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียงเลือกตั<งกรรมการบริษทั จึงขอเชิญ คุณธิติพงศ์  ตั<งพูนผลวิวฒัน์ 
ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช และดร.อิทธิพล เดี
ยววณิชย ์ออกจากหอ้งประชุม 

 ประธานสอบถามในที
ประชุมวา่ มีท่านใดจะสอบถามเพิ
มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอยา่งอื
นหรือไม่ หากไม่มี
ท่านใดสอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมติัการเลือกตั<งกรรมการแทนกรรมการที
ครบกาํหนด
ออกตามวาระและพิจารณาเลือกกรรมการที
ออกตามวาระกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ
ง 

มตทิี%ประชุม :   ที
ประชุมมีมติอนุมติัการเลือกตั<งกรรมการแทนกรรมการที
ครบกาํหนดออกตามวาระและพิจารณาเลือก
กรรมการที
ออกตามวาระกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ
ง โดยที
ประชุมมีมติอนุมติัดงันี<  

1) นายธิติพงศ ์ตั<งพนูผลววิฒัน ์ตาํแหน่ง กรรมการและประธานเจา้หนา้ที
บริหาร ดว้ยคะแนนเสียงดงันี<  

มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 2,099,813,041 99.9848 
ไม่เห็นดว้ย    - - 
งดออกเสียง   320,000 0.0152 

2) ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช ตาํแหน่ง กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี<  

มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 2,100,133,041 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย    - - 
งดออกเสียง    - - 
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3) ดร.อิทธิพล เดี
ยววณิชย ์ตาํแหน่ง กรรมการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี<  

มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 2,100,133,041 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย    - - 
งดออกเสียง    - - 

พิธีกรไดเ้รียนเชิญ คุณธิติพงศ์ ตั<งพูนผลวิวฒัน์ ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช และดร.อิทธิพล เดี
ยววณิชย ์กลบัเขา้
หอ้งประชุม 

 

วาระที% 6  พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2558 

       พิธีกรได้แจง้ต่อที
ประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัเห็นควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการสรรหา ประจาํปี 2558 ในอตัราดงันี<  

ค่าตอบแทนรายเดือน    
1)  คณะกรรมการบริษทั ปี 2558 ปี 2557  
ประธานกรรมการ 80,000 80,000 บาท/เดือน 
รองประธานกรรมการ 50,000 50,000 บาท/เดือน 
กรรมการ  20,000 20,000 บาท/เดือน 
2)  คณะกรรมการตรวจสอบ    
ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000 บาท/เดือน 
กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 บาท/เดือน 
ค่าเบี<ยประชุมรายครั< ง 10,000 10,000 บาท/ครั< ง 

หมายเหตุ      ค่าเบี<ยประชุมรายครั< งจะจ่ายใหก้บักรรมการที
เขา้ร่วมประชุมในอตัราสูงสุดไม่เกิน 9  ครั< งต่อปี โดยกรรมการ
ที
ดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้การจ่ายค่าตอบแทนใชอ้ตัราเดียวกนักบั
อตัราค่าตอบแทนของปีก่อน เนื
องจากบริษทัเห็นวา่ยงัมีความเหมาะสม จึงใชอ้ตัราเดิมอยู ่

  ประธานสอบถามในที
ประชุมวา่ มีท่านใดจะสอบถามเพิ
มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอยา่งอื
นหรือไม่ หากไม่มี
ท่านใดสอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอใหที้
ประชุมพิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2558 

มตทิี%ประชุม :  ที
ประชุมมีมติอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2558 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี<  

มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 2,074,650,041 98.7866 
ไม่เห็นดว้ย   - - 
งดออกเสียง   25,483,000 1.2134 
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วาระที% 7  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัUงผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2558 

    พิธีกรไดแ้จง้ต่อที
ประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัเห็นควรให้เสนอที
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจาณาแต่งตั<งนาย
สมคิด เตียตระกูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนนัต ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
3322 หรือนายธีรศกัดิ@  ฉั
วศรีสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 หรือนางสาวศนัสนีย ์พูลสวสัดิ@  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 6977 แห่งบริษทั แกรนท์ ธอน ตนั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย พร้อมทั<งกาํหนด
ค่าตอบแทนการสอบบญัชี สําหรับปีสิ<นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2558 เป็นเงินรวม 2,370,000 บาท และขอให้ประชุมพิจารณา
มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติั หากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั จาํเป็นตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
รายอื
นแทนในกรณีที
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้รวมทั<งมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทั
ฯ เป็นผูอ้นุมติัค่าสอบทานงบการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมที
อาจเกิดขึ<นระหวา่งปีดว้ย 

         ผูส้อบบญัชีจาํนวน 4 รายดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์และ/หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั, บริษทัยอ่ย, ผูบ้ริหาร, ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูที้
เกี
ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวและเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม (บริษทั แมคทริค จาํกดั)  ดว้ยเช่นกนั ทั<งนี<
บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดัเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทัตั<งแต่ปี 2555 เป็นระยะเวลารวม 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความเห็นขดัแยง้ต่อการเสนอการแต่งตั<งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีขา้งตน้ 

บริษทั ปี 2558 ปี 2557 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ
ง 1,600,000 1,250,000 

บจ. เวลิด ์ไวร์ โปรเซสซิ
ง 145,000 145,000 

บจ. ซนัเทคเมทลัส์ 625,000 500,000 

รวมทั<งสิ<น 2,370,000 1,895,000 

 นาย ณรงคช์ยั สิมะโรจน์ ไดส้อบถามต่อที
ประชุมถึง ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีในปี 2558 ที
เพิ
มขึ<นจากปี 2557
 นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไดแ้จง้ต่อที
ประชุมว่า ในปี 2558 นี<
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เพิ
มขึ<นจากเดิม 1,895,000 บาทเป็น 2,370,000 บาท คณะกรรมการอิสระไดม้อบหมายให้ฝ่าย
จดัการช่วยเจรจาต่อรอง กบัทาง บริษทั  แกรนท์ ธอน ตนั จาํกดั และ นายสมคิด เตียตระกูล เหตุผลของค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีที
เพิ
มขึ<นมีดงันี<  

 1. นอกเหนือจากการตรวจสอบบญัชี คุณ สมคิด เตียตระกูล ผูส้อบบญัชี ให้ความกรุณาให้คาํแนะนาํการปรับปรุง
ระบบการตรวจสอบภายใน(Internal control) ของบริษทั 

 2. จาํนวนรายการในธุรกรรมของบริษทัมีจาํนวนเพิ
มขึ<นจากปีก่อนๆ อยา่งมีนยัสาํคญั ซึ
 งสามารถพิจารณาดูไดจ้าก
ยอดขายที
เพิ
มสูงขึ<นจากบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 พิธีกรไดชี้< แจง้เพิ
มเติมในกรณีที
ค่าตอบแทนเพิ
มขึ<น ว่า ทางฝ่ายจดัการของบริษทัไดมี้การต่อรองค่าบริการสอบ
บญัชีกบับริษทัผูส้อบบญัชีแลว้ แต่การทาํธุรกรรมในปี 2558 นี<บริษทัจะมีการทาํธุรกรรมเพิ
มขึ<นมาก พิจารณาจากแผนการ
ดาํเนินงานของบริษทัที
เพิ
มขึ<นอยา่งมีนยัสาํคญั ประกอบทั<งบริษทัมีการลงทุนร่วม บริษทัยอ่ยของบริษทัมีรายการที
เพิ
มขึ<น 
รวมถึงการลงทุนใน Millcon ที
เพิ
มเติมขึ<นจากปีที
ผา่นมา 
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 ประธานไดส้อบถามในที
ประชุมวา่ มีท่านใดจะสอบถามเพิ
มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอย่างอื
นหรือไม่ หากไม่มี
ท่านใดสอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั<งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี
ประจาํปี 2558 

มตทิี%ประชุม : ที
ประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั<งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 ตามที
เสนอดว้ยคะแนน 
เสียงดงันี<  

 มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 2,074,650,041 98.7866 
ไม่เห็นดว้ย   - -  
งดออกเสียง   25,483,000 1.2134 

 

วาระที% 8       พจิารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  ประธานมอบหมายใหพิ้ธีกรเป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดในวาระที
 8 พิธีกรไดแ้จง้ต่อที
ประชุมวา่ คณะกรรมการ
บริษทัเห็นสมควรใหล้ดทุนจดทะเบียนที
ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายซึ
งไม่ไดส้าํรองไวส้าํหรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
หรือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ จาํนวน 523,515,020.40 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 6,380,069,603.15 บาทเป็นทุนจดทะเบียน
จาํนวน 5,856,554,582.75 บาทโดยการตดัหุ้นสามญัที
ยงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 615,900,024 หุ้น มูลค่าที
ตราไวหุ้้นละ 
0.85 บาทดงัมีรายละเอียดดงันี<  

  หุ้นสามญัรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ GEN-W3 ที
หมดอายตุั<งแต่วนัที
 14 พฤษภาคม 2557 
ตามที
บริษทัไดมี้การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที
จะซื<อหุ้นสามญั GEN-W3 จาํนวน 577,868,385 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและผูถื้อหุน้ ณ วนัที
 16 พฤษภาคม 2554  โดยอตัราการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.066 
หุ้นสามญัในราคาหุ้นละ 0.937 บาทนั<น ใบสําคญัแสดงสิทธิที
จะซื<อหุ้นสามญั GEN-W3 ไดห้มดอายุลงตั<งแต่วนัที
 14 
พฤษภาคม 2557 และคงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิ GEN-W3 ที
ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ จาํนวน 577,767,376 หน่วย ซึ
 ง
พน้สภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเมื
อวนัที
 15 พฤษภาคม 2557 ทั<งจาํนวน โดยมีจาํนวนหุ้นสามญัรองรับการใช้
สิทธิคงเหลือ 615,900,024 หุน้ บริษทัจึงตอ้งดาํเนินการยกเลิกหุน้จาํนวนนี<  

  ประธานสอบถามในที
ประชุมวา่ มีท่านใดจะสอบถามเพิ
มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอยา่งอื
นหรือไม่ หากไม่มี
ท่านใดสอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอใหที้
ประชุมพิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

มตทิี%ประชุม : ที
ประชุมมีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ที
ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั< งหมดที
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี<  
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 มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 2,074,650,041 98.7866 
ไม่เห็นดว้ย    - - 
งดออกเสียง   25,483,000 1.2134 

 

วาระที% 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ%มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื%อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียน 

       ประธานมอบหมายใหพิ้ธีกรเป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดในวาระที
 9 

      พิธีกรไดแ้จง้ต่อที
ประชุมวา่คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรแกไ้ขเพิ
มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 
เพื
อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน เป็นดงันี<  

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน : 5,856,554,582.75 บาท (ห้าพนัแปดร้อยห้าสิบหกลา้นห้าแสนห้าหมื
นสี
พนัห้าร้อยแปดสิบสอง
บาทเจด็สิบห้าสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น :      6,890,064,215  หุ้น (หกพนัแปดร้อยเกา้สิบลา้นหกหมื
นสี
พนัสองร้อยสิบห้าหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ : 0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุ้นสามญั : 6,890,064,215 หุ้น (ห้าพนัห้าร้อยหกสิบสองลา้นแปดแสนหกหมื
นเจด็พนัเจด็ร้อยแปดสิบ

สองหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-   

 ประธานสอบถามในที
ประชุมวา่ มีท่านใดจะสอบถามเพิ
มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอยา่งอื
นหรือไม่ หากไม่มีท่าน
ใดสอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ
มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 
เพื
อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน  

มตทิี%ประชุม :   ที
ประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ
มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพื
อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุน
จดทะเบียน 

ที
ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั< งหมดที
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี<  

 มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 2,074,330,041 98.7714 
ไม่เห็นดว้ย   - - 
งดออกเสียง   25,803,000 1.2286 
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 วาระที% 10  พจิารณาเรื%องอื%น ๆ (ถ้าม)ี 

หมายเหตุ  เนื
องจากระหวา่งการดาํเนินการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ
มเติม จึงทาํใหจ้าํนวนหุน้ที
มาประชุม
จนถึงวาระต่าง ๆ นี<  มีจาํนวนหุน้มากกวา่ ณ ขณะที
เปิดการประชุม 

   ทั<งนี<  จาํนวนยอดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที
เขา้มาประชุมทั<งหมดรวมเป็นจาํนวนทั<งสิ<น 110 ราย
นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้2,100,133,041  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 37.7526 ของจาํนวนหุน้ที
จาํหน่ายไดท้ั<งหมด 

ปิดประชุมเมื
อเวลา 16.30 น. 

 

 

 
 

(นายโสภณ ผลประสิทธิ@ ) 
รองประธานกรรมการ 

 
 

(นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร) 
เลขานุการบริษทั/ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

 
 

                                                                                
 

 
                                                                          
           
 
                  

 
 

 

 


