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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
บริษัท  เจนเนอรัล  เอนจิเนียร่ิง  จ ากัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

 
 

เวลาและสถานท่ีประชุม  
 ประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2560  เวลา 14.00 น. ณ ห้องไวโอเลต โรงแรมบางกอก 
กอล์ฟ สปา รีสอร์ท เลขท่ี 99/3 หมู ่2 ถนนตวิานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 12000 
  

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม 
1. ศาสตราจารย์กิตติคณุดร.บวรศกัดิ ์ อวุรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  
2. คณุโสภณ  ผลประสิทธ์ิ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการก ากบัดแูลความเส่ียง 
3. คณุธิตพิงศ์ ตัง้พนูผลวิวฒัน์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการก ากบัดแูลความเส่ียง 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

4. ดร.ธวชั อนนัต์ธนวณิช กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ 
และกรรมการก ากบัดแูลความเส่ียง 

5. คณุวฒุิชยั เศรษฐบตุร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี และเลขานกุารบริษัท 

6. คณุสชุาติ บญุบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
7. คณุพรรณี  จารุสมบตัิ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
8. ดร.วิชญะ  เครืองาม กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธาน

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

9. คณุวิรัช มรกตกาล กรรมการอิสระ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

10. คณุวิสจัจา คชเสนา กรรมการก ากบัดแูลความเส่ียง กรรมการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดี และผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

กรรมการท่ีไม่เข้าร่วมการประชุม 
-ไมมี่- 
 

  

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ ธอน ตัน จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม 
1. คณุสมคิด เตียตระกลู ผู้สอบบญัชี บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั 
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ผู้สังเกตุการณ์เข้าร่วมประชุม 
1. คณุนิธิ ธุรารัตน์ นกักฎหมาย 
2. คณุเอกรัตน์ ประชาศกัดิ์ ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

 
เร่ิมประชุมเวลา  14.15  น.  
 ก่อนเร่ิมการประชุมคุณญาสุภัสสร  ธนเจริญยงฐิติ ผู้ ช่วยเลขานุการบริษัท และผู้ ช่วยผู้ จัดการฝ่าย      
นกัลงทนุสมัพนัธ์ ท าหน้าท่ีพิธีกรในท่ีประชมุ (“พิธีกร”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่น พร้อมทัง้แนะน า
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้
ผู้ เข้าร่วมสงัเกตกุารณ์ ท่ีเข้าร่วมประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นทราบ  
 ส าหรับผู้ลงคะแนนและตรวจนับคะแนนจากบริษัท โอเจ อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากัด ท าการลงคะแนน
และการตรวจนบัคะแนนในการประชมุ 
 บริษัทฯ ได้ขอตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นรายย่อย เพ่ือมาเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัการลงคะแนนเสียง 
จ านวน 1 ทา่น ได้แก่ คณุด ารง สดุาภิรัตน์ เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากคณุโด้ง สตุาภิรัตน์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย 
 จากนัน้พิธีกร ได้ชีแ้จงถึงระเบียบวาระการประชมุทัง้หมด 11 ระเบียบวาระ ตามรายละเอียดในหนงัสือ
เชิญประชุมท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว และแจ้งรายละเอียดการนับองค์ประชุมผู้ ถือหุ้น  การออกเสียง วิธีการ
ลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง มตขิองท่ีประชมุ และการเผยแพร่มตขิองท่ีประชมุ ดงันี ้
การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดงันี ้
 การนบั 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง โดยท่านผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้น
ท่ีถืออยูห่รือเทา่กบัจ านวนท่ีได้รับมอบฉนัทะ 
 การนบัองค์ประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ ท่ีมาประชุมด้วยตนเองและจากการรับ
มอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน และนบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีได้จ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (5,397,877,189 หุ้น) หรือไมน้่อยกวา่ 1,799,292,396.33 หุ้น  
การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน มีรายละเอียด ดงันี ้
 การลงคะแนนจะมีขึน้หลงัเสร็จการประชมุในแตล่ะวาระ ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแตล่ะวาระจะเปิดโอกาสให้
ผู้ เข้าร่วมประชมุ ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม  หากผู้
ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ท่ีจะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดแสดงตนโดยยกมือขึน้
เพ่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากทา่น เพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียงในวาระนัน้ 
 ส าหรับวาระท่ี 6 เร่ืองการพิจารอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงมติในบัตรลงคะแนน เพ่ือออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการได้ทัง้ชดุ หรือเป็นรายบคุคล 
 บตัรลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอ่ืนใดนอกจากเคร่ืองหมายถกูและกากบาท หรือมีการกามากกว่า
หนึง่ชอ่ง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาจะถือเป็นบตัรเสีย 
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การนับคะแนนเสียง มีรายละเอียดดงันี ้
 การนบัคะแนนในแต่ละวาระจะนบัจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงในวาระนัน้ ๆ ซึ่งอาจมีจ านวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นบางรายเข้ามา
เพิ่มเติมหรืออกจากห้องประชุมก่อน ทัง้นี ้ผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระจะรวบรวมผลและแจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบภายหลงัจากเสร็จสิน้การลงคะแนนในแตล่ะวาระ ดงันัน้ เพ่ือความรวดเร็วในการนบัคะแนนเสียง ขอเรียน
เสนอให้ใช้วิธีการดงันี ้คือ 
 กรณีท่ีไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชมุมีมติเป็น
เอกฉันท์ อนุมัติ/ รับทราบ / รับรองตามมติท่ีน าเสนอแล้วแต่กรณี  คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง      
จะน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ๆ ส่วนคะแนนท่ีเหลือ
จะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ 
 ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนในทุกกรณี โดยเจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นใน
กรณี ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ ท่ีเห็นด้วยทัง้หมดในภายหลัง โดย
ภายหลงัจากเสร็จสิน้การประชุมครบทุกวาระแล้ว บริษัทฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนท่ีเหลือซึ่งยงัไม่ได้เก็บจาก    
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด ทัง้นี ้เพ่ือความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้ ถือหุ้นได้ลงมติในแตล่ะ
วาระแล้วในหนงัสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงของท่านจะได้รบการบนัทกึในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะ
ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนอีก แต่หากเป็นกรณีท่ีผู้มอบฉันทะมิได้ก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะลงมติ
อยา่งใดเป็นการเฉพาะ กรณีนีผู้้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามดลุยพินิจของผู้ รับมอบฉนัทะเอง ซึ่ง
ไม่มี  ผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน จึงถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบกับการออกเสียง วิธีการ
ลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ตามท่ีกลา่วมาข้างต้น 
มตขิองท่ีประชุม ในแตล่ะวาระมีรายละเอียดดงันี ้
      การนบัคะแนนเสียงท่ีถือเป็นมตท่ีิประชมุ ส าหรับวาระท่ี 2, 4, 5, 6 และ 8 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติ
ท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั 
ให้ประธานฯ ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด ส่วนวาระท่ี 7 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และวาระท่ี 9 และ 10 จะใช้
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
การเผยแพร่มตขิองท่ีประชุม มีรายละเอียดดงันี ้
 บริษัทฯ ท าการบนัทึกภาพวีดีทศัน์ตลอดระยะเวลาการประชุม และแจ้งมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันท าการถัดไป รวมทัง้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่าน 
Website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความ
ถกูต้องได้ 
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 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความเห็น หรือสอบถามข้อสงสยัต่อท่ีประชมุ ได้โปรดยกมือ เม่ือ
ประธานในท่ีประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้ท่านแจ้ง ช่ือ – นามสกลุ ให้ชัดเจน ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการบันทึก
รายงานการประชมุ  
 ทัง้นีพ้ิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกับหลกัเกณฑ์เร่ืองการลงคะแนน ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือ
หุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดซกัถามหรือท้วงตงิ  
 จากนัน้พิธีกรจึงได้แจ้งองค์ประชมุให้ท่ีประชมุทราบ ดงันี ้เม่ือเวลา 14.15  น. มีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้า
ประชมุด้วยตนเองจ านวน 20 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 622,243,435 หุ้น และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชมุแทนจ านวน 33 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 1,371,912,440 หุ้น ซึ่งนบัรวมได้ทัง้สิน้จ านวน 53 ราย รวมผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทัง้สิน้จ านวน 1,994,155,875 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 36.94 (จ านวนหุ้ น
นบัรวมกันได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งมีอยู่จ านวน 5,397,877,189 
หุ้น) และมีผู้ ถือหุ้นจ านวนไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุ 
 พิธีกร เรียนเชิญประธานฯ เพ่ือเปิดประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ตอ่ไป 
 ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์  อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในท่ีประชุม     
(“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พร้อมทัง้ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น และผู้ รับ
มอบฉันทะ ท่ีได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในครัง้นี ้รวมถึงตวัแทนผู้ ถือหุ้นจากสมาคม
สง่เสริมผู้ลงทนุไทย และคณุสมคดิ เตียตระกลู ผู้สอบบญัชี จากบริษัท แกรนท์ ธอน ตนั จ ากดั อีกครัง้ 
 ทัง้นีป้ระธานฯ ได้สรุปจ านวนผู้ ถือหุ้ นท่ีลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยตนเองจ านวน 20 ราย ถือหุ้นรวม
จ านวน 622,243,435 หุ้น และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุแทนจ านวน 33 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 
1,371,912,440 หุ้น ซึ่งนับรวมได้ทัง้สิน้จ านวน 53 ราย รวมผู้ ถือหุ้ นท่ีมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทัง้สิน้
จ านวน 1,994,155,875 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 36.94 (จ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งมีอยู่จ านวน 5,397,877,189 หุ้น) และมีผู้ ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกวา่ 25 คน ซึ่ง
ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.  2553  หมวด 7 มาตรา 103 และข้อบงัคบั
บริษัทฯ หมวด 5  ข้อ 35 และได้กลา่วเปิดการประชมุอยา่งเป็นทางการ 
 จากนัน้ประธานฯ ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุตามท่ีได้ก าหนดให้หนงัสือนดัประชมุ
ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
 ส าหรับวาระนีเ้ป็นการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการชดุย่อย ซึง่ประธานฯ 

ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับ               

การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 13 ตลุาคม  – 31  ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือ

หุ้นทา่นใด เสนอวาระและรายช่ือบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
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จากนัน้ได้เชิญประธานคณะกรรมการชดุย่อยสรุปเร่ืองตา่งๆ ให้ท่ีประชมุทราบ ดงันี ้
 คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปการปฎิบตัิงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบส าหรับปี 2559 ว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสามารถแบ่งการปฏิบตัิงาน
เป็น 2 ระดบั ดงันี ้
1. การปฏิบัติงานกับผู้ สอบบัญชี คือ บริษัท แกรนท์ ธอน ตัน จ ากัด เก่ียวกับการแสดงงบการเงินท่ีถูกต้อง 
 ทันเวลา โปร่งใส่ และเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน และท่ีส าคัญรายการต่างๆ ไม่มีรายการท่ีขัดแย้งทาง
 ผลประโยชน์กบัผู้ ถือ หุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารฝ่ายจดัการ 
2. การปฏิบตัิงานผู้ตรวจสอบภายใน คือ บริษัท บริษัท ดีไอเอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เก่ียวกับระบบการ
 ควบคมุ ภายในของบริษัทฯ รวมถึง การบริหารความเส่ียง ซึ่งมีคณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียงดูแล
 เชน่กนั ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นคณะท่ีคอยตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ 
 ส าหรับการประชมุทัง้หมดจ านวน 5 ครัง้ รวมทัง้ได้จดัการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดย
มีกรรมการอิสระอีก 2 ทา่นเข้าร่วมด้วย แตไ่มมี่ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมจ านวน 1 ครัง้ เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 
พ.ศ. 2560 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้สอบบญัชีอย่างเป็นอิสระ ส าหรับประเด็นท่ีบริษัทฯ ควรมีการปรับปรุง 
และพฒันา ได้แก่ 

  1) ระบบการนบัสินค้าคงเหลือ 
  2) ระบบการพฒันา ERP 

ซึง่ผู้บริหารฝ่ายจดัการได้ให้ความร่วมมือกบัคณะกรรมการตรวจสอบอย่างดีมาโดยตลอด และพร้อมท่ีจะพฒันา
ให้บริษัทฯ ด าเนินการได้อยา่งถกูต้อง โปร่งใสตอ่ไป 
 ดร.วิชญะ เครืองาม ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี รายงานว่า ในการสร้าง
ความมั่นคงและยั่งยืนแก่ธุรกิจนัน้  บริษัทฯ จ าเป็นท่ีจะต้องมีกลยุทธ์ท่ี ดีในการท าธุรกิจควบคู่ไปกับ                 
การบริหารงานอย่างมี ธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษัทเห็นความส าคญัของการสร้างธรรมาภิบาลในบริษัทฯ 
จึงได้แต่งตัง้ “คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี” เพ่ือก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึง (1) สิทธิของผู้ ถือหุ้น (2) การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียม (3) บทบาทของผู้ มีส่วน
ได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส่ (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (6) การตอ่ต้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่ ซึง่เป็นหวัใจหลกัของการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุนี ้
 ส าหรับปี 2559 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีได้มีการประชุมทัง้สิน้ 10 ครัง้ ซึ่งได้ผลักดัน
นโยบายส าคญัให้ส าเร็จไปแล้ว ดงันี ้
 1. การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระการประชุมล าค าถามล่วงหน้า ตลอดจนการเสนอรายช่ือ
บคุคลเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ 
 2. การสง่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 
 3. การเปิดชอ่งทางการร้องเรียนภายในบริษัทฯ 
 4. การจดัท าประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ 
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 5. การสง่กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนกังานไปอบรมเก่ียวกบัการบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล 
 6. การอนมุตัแิบบประเมินตนเองทัง้แบบรายคณะและรายบคุคลของคณะกรรมการ 
ซึง่จากการด าเนินการอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง ท าให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับ ดงันี ้
 1. บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน CG Score ในระดบั 3 ดาว หรืออยู่ในระดบัดี จากทัง้หมด 5 ดาว 
ซึ่งเป็นผลส ารวจโครงการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2559 ถือว่าเป็นการได้รับ               
การประเมินในระดบัดีเป็นครัง้แรก  
 2. บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินการจดัประชมุสามญัประจ าปี 2559 ในระดบั 95 คะแนน จาก 100 
คะแนน ตามเกณฑ์ AGM Checklist ของสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
 ส าหรับความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต
คอร์ร่ัปชัน่ (CAC) มี ดงันี ้

 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วม
ปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์ร่ัปชัน่ (CAC) 

 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้ย่ืนขอรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์ร่ัปชั่น (CAC) โดยได้อนุมัตินโยบาย         
การต่อต้านการทุจริตคอร์ร่ัปชั่น และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ร่ัปชั่น 
รวมถึงแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์ร่ัปชัน่ และย่ืนขอรับรอง
ไปแล้ว ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการรับรอง 
ทัง้นี  ้เม่ือบริษัทฯ ได้รับการรับรองแล้ว ก็จะน านโยบายรวมถึงข้อก าหนดต่างๆ ไปสู่           
การปฏิบตัเิพ่ือตอ่ต้านการทจุริตคอร์ร่ัปชัน่อยา่งจริงจงัตอ่ไป 

 คุณโสภณ ผลประสิทธ์ิ ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียง รายงานว่า ส าหรับปี 
2559 คณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียงมีการประชุมทัง้หมด 1 ครัง้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะมีทีมท างานให้กับ
คณะกรรมการเพ่ือดแูลในรายละเอียดความเส่ียงของบริษัทฯ ภายในปีท่ีผา่นมาได้ผลกัดนัเร่ืองหลกัๆ ดงันี ้

- การก าหนดประเภทความเส่ียง เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ได้แก่ 

 ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ 

 ความเส่ียงด้านการปฏิบตักิาร 

 ความเส่ียงด้านการเงิน 

 ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ 

 ความเส่ียงด้านการทจุริตคอร์ร่ัปชัน่ 
 - การจดัการอบรมพนกังานเร่ืองการก าหนดความเส่ียง และแนวทางแก้ไข โดยมีการจดัท า Workshop 
ความเส่ียง ซึง่เชิญตัง้แตร่ะดบัหวัหน้างาน ผู้จดัการ ผู้อ านวยการของทกุแผนก เพ่ือก าหนดความเส่ียงของบริษัท 
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หลังจากนัน้ได้เชิญเฉพาะระดับผู้ อ านวยการของแต่ละฝ่ายเพ่ือรายงานการจัดท าความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับ       
การทจุริตคอร์รัปชัน่ทัง้หมด 4 ด้าน ได้แก่  

1)  ด้านแรงงานตา่งด้าว  
 ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการจา่ยสินบนให้แก่ ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือไมใ่ห้ถกูจบักมุ  
2)  ด้านการประมลูงาน  
 ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการจา่ยสินบนให้แก่ กรมทางหลวง เพ่ือให้ได้งาน 
3)  ด้านการตอ่ใบอนญุาตประกอบกิจการของบริษัทฯ  
 ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการจา่ยสินบนให้ กรมโรงงาน อตุสาหกรรม , กรมธุรกิจพลงังาน, 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เพ่ือให้ได้รับอนญุาต 
4)  ด้านการขอใบอนญุาต 
 ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการขอใบอนญุาตก่อสร้างอาคารโรงงานและขอใบอนญุาตประกอบ

กิจการโรงงาน ณ  ส านกังานสาขาของบริษัท  
 ทัง้นีร้ายงานการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทัง้หมด 4 ด้านดงักล่าว ผา่นการหารือกบัคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับแนบในแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ เวอร์ชัน่ 2.0 ของ
สมาคมสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 - การปรับปรุงกฎบตัรเพ่ือให้ครอบคลมุการปฏิบตังิานในเร่ืองความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ดงักลา่วข้างต้น 
 คุณวิรัช มรกตกาล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน รายงานว่า เม่ือวนัท่ี 
9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้คุณวิรัช มรกตกาล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เข้ารับต าแหน่งเป็น
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2559 แล้ว 
ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็ง ความเป็นอิสระมีความโปร่งใสในการตรวจสอบและแต่งตัง้บุคคลเข้าเป็น
กรรมการ เพ่ือไม่ให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียเข้าด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะนี ้และชีแ้จงให้เห็นว่าการเพิ่ม 
คณุวิรัช มรกตกาล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เข้ามาด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นการเพิ่มสัดส่วนกรรมการอิสระให้เป็น 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน โดยมีคณุวฒุิชยั  เศรษฐบตุร เดิมเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้ลาออก และเป็น
ด ารงต าแหนง่เพียงเลขานกุารเทา่นัน้ 
 ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมทัง้หมด 1 ครัง้ ซึ่งภายในปีท่ีผ่านมา 
ได้มีการพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีกรรมการจ านวนทัง้หมด 9 ท่าน 
เป็นผู้ทรงคณุวฒุิและมีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย โดยแบง่เป็นกรรมการอิสระจ านวน 6 ท่าน มีสดัส่วน 2 ใน 3 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์บริษัทจดทะเบียนทั่วไปท่ีใช้เกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระ ถือเป็นจุดแข็งของ
บริษัทฯ  
 ส าหรับปีท่ีผา่นมาหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้มีการพิจารณการแตง่ตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหม่อีกวาระหนึง่ และการพิจารณา
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ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ซึ่งอยู่ในวาระท่ี 7 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอ่ืนๆ (ถ้ามี) ประจ าปี 2560 โดยจะขอชีแ้จง
รายละเอียดเพิ่มเตมิในระเบียบวาระดงันีอี้กครัง้ 
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะซักถามเก่ียวกับประเด็นการสรุปรายงาน         
การปฏิบตัิของคณะกรรมการชุดย่อย แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ี
ประชมุรับทราบวา่วาระนีเ้ป็นการรายงานเพื่อทราบจงึไมมี่การลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมรับทราบตามที่รายงานทุกประการ (วาระนีไ้มมี่การลงคะแนน) 
  
วาระที่ 2   เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 
 21 เมษายน พ.ศ. 2559 
 ประธานฯ มอบหมายให้คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี และเลขานกุารบริษัท (“เลขานกุารบริษัท”) แถลงตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกับรายงานการประชมุสามญั   
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
 เลขานุการบริษัท แถลงต่อท่ีประชุมว่า ภายหลงัจากการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือ
วันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 แล้วเสร็จ
ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยได้จดัส่งให้กระทรวงพาณิชย์ในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gel.co.th ทัง้นีไ้ด้จัดส่งส าเนารายงาน       
การประชุมให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมรายละเอียดตัง้แต่หน้าท่ี 12-32 ตามเอกสารท่ีส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 1 แล้ว  
 ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณารับรอง
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2559 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถามในประเด็น ทกัท้วง หรือขอแก้ไขรายงาน    
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือไมป่รากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดซกัถาม ประธานฯ 
จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตรัิบรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  
  2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
  ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดังนี ้

   

เห็นด้วย 
 

ไม่เห็นด้วย 
 

งดออกเสียง 
 

บัตรเสีย 

จ านวน (เสียง) 1,994,155,875 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 0 
 

หมายเหตุ :  ในวาระนี ้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 
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วาระท่ี 3   เร่ืองพจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
 ประธานฯ น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ท่ีผ่านมา
นัน้ ได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2559 ตามเอกสารสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้จดัส่งให้กับผู้ ถือหุ้นไป
แล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี  ้(เป็นในรูปแผ่นซีดี) ทัง้นี ป้ระธานฯ มอบหมายให้ดร.ธวัช              
อนนัต์ธนวณิช  กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในด้านต่างๆ ในรอบปี 2559 ตลอดจนแนวทางการด าเนินกิจการในอนาคตต่อท่ี
ประชมุ 
 ดร.ธวชั  อนนัต์ธนวณิช  กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ รายงานตอ่ท่ี
ประชมุดงันี ้ 
ผลการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ การด าเนินงานทางการเงนิ (MD&A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบการเงินรวมมีก าไรสุทธิ  84.03 ล้านบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีผลก าไรสุทธิ  118.71  ล้านบาท โดยมีผลก าไรสุทธิลดลง 34.68   ล้าน

บาท หรือ คดิเป็นอตัราร้อยละ 29.21 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. รายได้จากการขาย 

 ปี 2559  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 1,585.61  ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน

ของปีก่อน จ านวน 397.10 ล้านบาท เน่ืองจาก ในปี 2558 ในงบการเงินรวมได้บันทึกรายได้จากการขายใน

บริษัทย่อยท่ีตดัจ าหน่ายเงินลงทนุเม่ือวนัท่ี 21กนัยายน พ.ศ. 2558  เป็นจ านวน 690.56  ล้านบาท ท าให้รายได้

จากการขายลดลงทัง้จ านวนในปีนี ้
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 บริษัทฯ มีการสง่มอบงานผลิตภณัฑ์คอนกรีตส าเร็จรูปเพิ่มขึน้ ส่งผลท าให้รายได้จากการขายในบริษัทฯ

เพิ่มขึน้จ านวน 293.46ล้านบาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

2. ก าไรขัน้ต้น 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรขัน้ต้นรวม จ านวน  270.77 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน

จ านวน 113.70 ล้านบาท เน่ืองจากในงบการเงินรวมปี 2558ได้บนัทึกขาดทุนขัน้ต้นในบริษัทย่อยท่ีตดัจ าหน่าย

เงินลงทุนเม่ือวนัท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นจ านวน 87.84  ล้านบาท ซึ่งปี 2559 นีไ้ม่มี ส่งผลท าให้ก าไร

ขัน้ต้นเพิ่มขึน้ในปีนีท้ัง้จ านวน 

 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นท่ีลดลงไม่เป็นไปตามสดัส่วนยอดขายท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากราคาขายสินค้าตอ่หน่วย

ลดลงจากสภาวะการแขง่ขนัด้านราคาท าให้สดัสว่นของต้นทนุขายสงูขึน้เม่ือเทียบกบัราคาขาย 

3. ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร รวม จ านวน  245.18 ล้านบาท ลดลงจากงวด

เดียวกนัของปีก่อนจ านวน 16.55 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายพนกังานซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่า

ล่วงเวลา บ าเหน็จ เงินประกันสังคม เพิ่มขึน้เน่ืองจากจ านวนของบุคลากรท่ีมารองรับการขยายธุรกิจเพิ่มขึน้ 

สง่ผลท าให้คา่ใช้จา่ยในบริษัทเพิ่มขึน้จ านวน 42.36   ล้านบาท และมีคา่ใช้จ่ายขายและบริหารของบริษัทย่อยท่ี

บนัทกึในงวดนีจ้ านวน 3.61 ล้านบาท 

 งบการเงินรวมของปี 2558 ได้บนัทึกค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในบริษัทย่อยท่ีตดัจ าหน่ายเงิน

ลงทุนเม่ือวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นจ านวน 67.80 ล้านบาทส่งท าให้ปี 2559 นี ้ค่าใช้จ่ายขายและ

บริหารรวมลดลงเล็กน้อย 

สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,820.50  ล้านบาท เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพิ่มขึน้ จ านวน 700.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.68  เน่ืองจากบริษัทมีเงินสดและ
เงินฝากธนาคารลดลง จ านวน 67.27 ล้านบาท  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้องกันเพิ่มขึน้ จ านวน 
138.33 ล้านบาท บนัทกึการจา่ยเงินมดัจ าคา่สินค้าให้กบับริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน  25.20 ล้านบาท มีสินค้า
คงเหลือเพิ่มขึน้จากโรงงานผลิตท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 118.52 ล้านบาท และได้บนัทึกปรับมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย
เพิ่มขึน้ตามราคาตลาด จ านวน 257.90 ล้านบาท บริษัทย่อยมีการบนัทึกเคร่ืองจกัรเพิ่มขึน้ 199.83 ล้านบาท 
และเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 61.32 ล้านบาท  
 หนีส้ิน 

หนีส้ินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   มีจ านวน 999.42  ล้านบาท   
เพิ่มขึน้จ านวน 501.13ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.57  เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  
เน่ืองจากบริษัทมีเงินกู้ ยืมสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้จ านวน 242.27  ล้านบาท  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีบ้ริษัทท่ี
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เก่ียวข้องกันเพิ่มขึน้จ านวน 145.39 ล้านบาท มีการบันทึกบัญชีเจ้าหนีค้่าเคร่ืองจักรของบริษัทย่อยจ านวน 
73.97 ล้านบาท มีหนีส้ินอ่ืนๆจากต้นทนุค้างจา่ยเพิ่มขึน้จ านวน 23.40  ล้านบาท  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  มีจ านวน 4,821.07       
ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จ านวน  199.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.31 เกิดจาก
การลดลงจากการซือ้หุ้นทุนคืนเพ่ือบริหารทางการเงินของบริษัทฯจ านวน 91 ล้านบาท มีก าไรสทุธิส าหรับงวด 
84.03 ล้านบาท บนัทึกส ารองคา่เผ่ือจากการด้อยคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขายลดลงเน่ืองจากมูลค่าราคา
ตลาดสงูขึน้สง่ผลท าให้สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ตามจ านวน 206.32 ล้านบาท 

ส าหรับรายได้จากการขายเฉพาะบริษัทฯ ปี 2559 เปรียบเทียบปีท่ีผา่นมา  

 
 
 
 
 
 
บริษัทฯ มีทัง้หมด 6 แผนก 
แผนกท่ี 1 คือ เสาเข็มมีรายได้จากการขายปี 2559 จ านวน 741.47 ล้านบาท ซึ่ง เพิ่มขึน้จากปี 2558 คิดเป็น   
 ร้อยละ 5.70  
แผนกท่ี 2 คือ พืน้คอนกรีตไร้คานมีรายได้จากการขายปี 2559 จ านวน 140.75 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 
 2558 คดิเป็นร้อยละ 12.13 
แผนกท่ี 3 คือ ผนังส าเร็จรูปมีรายได้จากการขายปี 2559 จ านวน 571.09 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2558      
 คดิเป็นร้อยละ 62.89 เน่ืองจากบริษัทฯ สร้างโรงงานผลิต 
แผนกท่ี 4 คือ คอนกรีตเสริมใยแก้วมีรายได้จากการขายปี 2559 จ านวน 31.91 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 
 2558 คดิเป็นร้อยละ 54.39 เน่ืองจากโครงการท่ีบริษัทฯ ได้รับจากภาครัฐ มีการชะลอตวั 
แผนกท่ี 5 คือ ปนูซีเมนต์พิเศษมีรายได้จากการขายปี 2559 จ านวน 73.13 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปี  2558  
 คดิเป็นร้อยละ 95.07 
แผนกท่ี 5 คือ งานสถาปัตย์ ซึง่เป็นแผนกท่ีก่อตัง้ใหม ่มีรายได้จากการขายปี 2559 จ านวน 18.20 ล้านบาท  
 ส าหรับภาพรวมปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายทัง้สิน้ รวม 1,585.61 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จาก
ปี 2558 ท่ีมีรายได้จากการขายรวมทัง้สิน้ 1,292.15 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 22.71 
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ทัง้นีส้ามารถน าเสนอสดัสว่นรายได้จากการขายเฉพาะบริษัทฯ ของแตล่ะผลิตภณัฑ์ เทียบกบัปีท่ีผ่านมาดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากกราฟดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้แบบ
กระจายตวัหลากหลายมากขึน้ จะเห็นได้จากผลิตภณัฑ์เสาเข็มท่ีมีรายได้จากปี 2558 คดิเป็นร้อยละ 55 แตใ่นปี 
2559 มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 47 โดยท่ีมีผลิตภัณฑ์อ่ืนรวมกนั ได้แก่ พืน้คอนกรีตไร้คาน ผนงัส าเร็จรูป คอนกรีต
เสริมใยแก้ว ปนูซีเมนต์พิเศษ และงานสถาปัตย์ มีรายได้รวมกนัเกินคร่ึงหนึง่ของผลิตภณัฑ์เสาเข็มแล้ว  
 ส าหรับการขยายตวัของอตัราส่วนผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ และการเติบโตของรายได้ในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา       
ท่ีแสดงรายละเอียดตามแผนภูมิแท่งด้านล่างนี ้แสดงให้เห็นว่าปี 2559 บริษัทฯ มีสัดส่วนการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 53 เดิมบริษัทฯ มีการเติบโตของเสาเข็มเป็นหลัก แต่ปัจจุบนับริษัทฯ เร่ิมมีการ
ขยายการเติบโตไปในผลิตภัณฑ์อ่ืน ซึ่งเป็นการขยายการท างานแบบครบวงจรมากขึน้ เพ่ือเพิ่มโอกาสการขาย
งาน 
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 ทัง้นีแ้นวทางการด าเนินงานของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการเป็น “ศูนย์รวมในการให้บริการและให้
ค าปรึกษาแก่ลูกค้า แบบ “ One Stop Service” เพ่ือให้ลูกค้าควบคมุต้นทุน และระยะเวลาการก่อสร้างให้เป็น
ตามแผนท่ีวางไว้ สร้างนวตักรรมการใหม ่เพ่ือให้เกิดคณุภาพสงูสดุ รวมถึงเป็นหน่ีงในใจลกูค้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยบริษัทฯ มีการน ารูปแบบขอระบบ  BIM (Building Information Model) รวมถึงระบบ ERP มาใช้ในการ
ท างาน ซึง่มีวตัถปุระสงค์ คือ 

 การใช้รูปแบบของแบบงานเดียวกนัในการท างาน เพ่ือให้แนใ่จวา่ข้อมลูท่ีใช้ในการท างานถกูต้อง 
ตรงกนั 

 การลดเวลาการท างานเพ่ือความถกูต้อง แมน่ย า และมีคณุภาพสงูสดุ 
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ระบบ BIM – Building Information Model มีรายละเอียด ดงันี ้
 รูปแบบมาตรฐานเดียวกนัท่ีมีการแสดงภาพเป็นแบบอิสระ 
 รวมโมดลูทกุฟังก์ชนัส าคญัทัง้หมดเข้าด้วยกนัในเวลาเดียวกนั 
 ทกุฝ่ายสามารถท างานร่วมกนัในเวลาเดียวกนั ถึงแม้จะมีแพลตฟอร์มท่ีแตกตา่งกนั 

รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา ในปี 2559 มีดงันี ้

1. การขยายก าลังการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ท่ีตัง้อยู่เชียงรากน้อย จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือรองรับ
ความต้องการการใช้งานของลูกค้าท่ีเพิ่มสูงขึน้มาก สืบเน่ืองจากปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากลกูค้า
เป็นอย่างดีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เสาเข็ม ท าให้บริษัทฯ เพิ่มก าลงัการผลิตและจะสามารถเร่ิมการผลิตเสาเข็มได้
ภายในไตรมาสท่ี 2/2560 

2. การก่อสร้างโรงงานผลิตและจ าหน่ายลวดเหล็กกล้าชัน้พิเศษ (PC Wire and PC Stand) ของบริษัท 
เซเวน่ไวร์ จ ากดั ท่ีตัง้อยู่จ.ระยอง เพ่ือขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่ธุรกิจต้นน า้ ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของวตัถดุิบหลกัท่ี
ใช้ในการผลิตของบริษัทฯ เช่น เสาเข็ม พืน้คอนกรีตไร้คาน ผนังส าเร็จรูป อนัจะช่วยให้บริษัทฯ มีการควบคุม
ต้นทนุได้ดียิ่งขึน้ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งงานถมดนิและปรับพืน้ท่ีการก่อสร้าง คาดวา่จะเร่ิมการผลิตได้ภายในปี 2561 

3. การร่วมลงทุนโรงงานผลิตและจ าหน่ายเหล็กรูปพรรณของบริษัท มิลคอน ติ ฮา จีอีแอล จ ากัด           
ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งได้รับใบประกาศนียบัตร Factory Operation Certificate จาก
คณะกรรมการการจัดการเขตเศรษฐกิจพิ เศษติลาวา (Thilawa Special Economic Zone Management 
Committee) และสามารถด าเนินการผลิตได้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ท าให้ช่วยเพิ่มช่องทางการกระจายผลิตภณัฑ์
ของบริษัทไปยงัตลาดตา่งประเทศอีกด้วย สามารถรับรู้ผลประกอบภายในปี 2560 

4. ความภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งก็คือ บริษัทฯ ได้รับคะแนน CG Score อยู่ในระดับดี (3 คะแนน)      
ซึ่งเป็นปีแรกในรอบกว่า 50 ปี นบัว่าเป็นทิศทางท่ีดีของบริษัทฯ ส าหรับการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมัน่อย่าง
แท้จริงท่ีจะน าพาให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส ต่อผู้ มีส่วนได้เสีย ตัง้แต่ลูกค้า ผู้ ขาย  
พนกังาน ผู้ ถือหุ้น รวมถึงชมุชนรอบข้าง ตลอดจนผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทฯ และ 
  5. เร่ืองความคืบหน้าการเข้าร่วมการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ตามท่ีดร.วิชญะ ได้รายงานไปแล้วนัน้ 
   ว่าภายหลงัท่ีบริษัทด าเนินการลงนามประกาศเจตนารมย์แนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทย เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ไปแล้ว บริษัทฯ ได้จดัท าเอกสารและสอบทานระบบควบคมุ
ภายในของตนเองตามแนวทางท่ีก าหนดในแบบประเมินตนเองของ  CAC  ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการย่ืนแบบ
ประเมินตนเองตอ่คณะกรรมการ CAC เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
 ขณะนีบ้ริษัทฯ ได้รับหนงัสือตอบรับการย่ืนแบบประเมินตนเองดงักล่าว และให้กลบัมาแก้ไขเอกสาร 
และเพิ่มเติมเนือ้หาให้แล้วเสร็จซึ่งจะสามารถย่ืนเอกสารรอบ 2 ได้ทนัในไตรมาสท่ี 2/2560 หากบริษัทฯ ได้ผ่าน
การรับรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจะประกาศให้ทราบตอ่ไป 
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ส าหรับแนวทางการด าเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ  
 ประธานฯ กล่าวเพิ่มเตมิเร่ืองการลงทนุเก่ียวกบัเสาเข็มแบบใหม่ ซึง่ในรายละเอียดตา่งๆอยูร่ะหว่าง
การพิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ค าถาม  จากคณุพชัระ มาศสกลุพรรณ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยมาด้วยตนเอง  
 1. อยากให้บริษัทฯ เชิญทีมผู้บริหารจากโรงงานผลิตเสาเข็มท่ีเชียงรากน้อย จ.ปทมุธานี โรงงานผลิตและ 
  จ าหนา่ยลวดเหล็กกล้าชัน้พิเศษ ท่ีจ.ระยอง เป็นต้น เพ่ือมาแสดงตนให้ผู้ ถือหุ้นได้รู้จกัในการประชมุ 
  สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้หน้า จะเป็นไปได้หรือไม ่
 2. ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ท่ีท าก าไรสงูสดุคืออะไร 
 3.  ส าหรับผู้ผลิต เชน่ พฤกษา แสนสิริ ซึง่มีโรงงานผลิตสินค้าผนงัส าเร็จรูปเหมือนท่ีบริษัทฯ มีอยูแ่ล้ว ไม่ 
  ทราบวา่บริษัทฯจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ให้รายใดบ้าง นอกเหนือจากผู้ผลิตท่ีกลา่วมาข้างต้น  
 4. อยากทราบความคืบหน้าของระบบ ERP ท่ีบริษัทฯ จะน าเข้ามาใช้ในการท างานปัจจบุนัเป็นอยา่งไร  
 5. อยากทราบเร่ืองทีมงานบริการติดตัง้ว่าเป็นทีมงานของบริษัทฯ หรือจ้างบริษัทอ่ืนมาร่วมตดิตัง้ 
ค าตอบ  ดร.ธวชั  อนนัต์ธนวณิช ชีแ้จงวา่ 
 1. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเข้าเย่ียมชมโรงงานซึง่จะมีทีมผู้บริหารโรงงานชีแ้จงในรายละเอียดการ 
  ผลิตให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบหรือสอบถามอยา่งใกล้ชิด 
 2. เม่ือประมาณ 5-10 ปีท่ีผา่น ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ธุรกิจผลิตเสาเข็มตอกมีรายได้หลกัประมาณ 70- 
  80 % แตปั่จจบุนัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ระบบการก่อสร้างส าเร็จรูป เน่ืองจาก 4 ปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ  
  ได้มีการปรับรูปแบบธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึน้ สามารถตอบโจทย์ลกูค้า และมุง่เน้นการท าธุรกิจ
  ไปสูต้่นน า้มากขึน้ บริษัทฯ ไมใ่ชซ่พัพลายเออร์เพียงอยา่งเดียว บริษัทฯ เข้าถึง Developer มากขึน้ 
 3. คูค้่าของบริษัทฯ นอกเหนือจากท่ีผู้ ถือหุ้นได้กลา่วมา ได้แก่ รายอ่ืนๆ ท่ีไมมี่โรงงานเป็นของตวัเอง 
 4. บริษัทฯ เร่ิมน าระบบ ERP เข้ามาตดิตัง้เม่ือต้นปี 2559 คาดวา่จะเร่ิมใช้งานได้จริงภายในปี 2560 
 5. มีทัง้ทีมงานของบริษัทฯ และจ้างทีมงานจากบริษัทอ่ืนซึง่เป็นสดัสว่นท่ีเหมาะสม 
 
ค าถาม  คณุธีธชั วณิชเสถียร จากถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง  
 1. อยากทราบแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ วา่มุง่เน้นการสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่สินค้าบริษัทฯ ใช่ 
  หรือไม ่และอยา่งไร 
 2. บริษัทฯ มีแผนท า Vertical Integration หรือไม ่อยา่งไร 
 3. บริษัทฯ มีแนวทางการเข้าสูต่ลาดเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ EEC วา่มีแนวทางอยา่งไร  
 4. ถ้าเศษฐกิจมีการชะลอตวั บริษัทฯ มีแผนอยา่งไรบ้าง   
 5. เน่ืองจากบริษัทฯ เปล่ียนแนวธุรกิจเป็นแบบ “ศูนย์รวมในการให้บริการและให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้าแบบ     
  “One Stop Service” ไมท่ราบวา่การเตบิโตเป็นอยา่งไร 
 



 

หน้าที่  16 จาก 32 
 

ค าตอบ  คณุธิตพิงศ์ ตัง้พลูผลวิวฒัน์ ชีแ้จงวา่ 
 1. จากภาพรวมเม่ือ 4 ปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ มียอดผลิตเสาเข็มซึง่เป็นธุรกิจหลกัประมาณ 80,000 ลกูบาศก์ 
  เมตรตอ่ปี ปัจจบุนับริษัทฯ มียอดผลิตเสาเข็มประมาณ 200,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่ปี ซึง่ถ้าโรงงานใหม่ 
  สร้างเสร็จ และมีก าลงัผลิตเตม็ท่ีบริษัทฯ จะผลิตได้ประมาณ 230,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่ปี ถึงแม้วา่ 
  สดัสว่นการผลิตเสาเข็มเพิ่มขึน้ แตส่ดัส่วนรายได้เสาเข็มกบัมีตวัเลขท่ีลดลง เน่ืองจากมีผลิตภณัฑ์ใหม ่
  เพิ่มขึน้มา เชน่ ผนงัส าเร็จรูปท่ีเม่ือ 4 ปีท่ีแล้วบริษัทฯ ผลิตได้ 70,000 ตารางเมตรตอ่ปี ปัจจบุนั   
  1,000,000 ตารางเมตรตอ่ปี ท าให้มีการรับรู้รายได้จากผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เพิ่มเข้ามา 
  ก่อนหน้า 4 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายเพียงเป็นแคผู่้ผลิต แตปั่จจบุนับริษัทฯ จะมุ่งเน้นการเป็น “ศนูย์
  รวมในการให้บริการและให้ค าปรึกษาแก่ลกูค้า แบบ “ One Stop Service”  
  ขณะนีบ้ริษัทฯ ก าลงัการมองหาผลิตภณัฑ์ใหม่ และอยูร่ะหวา่งการพิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการ 
  บริษัท คือ ผลิตภณัฑ์เสาเข็มสปัน ท่ีได้มีการศกึษาโครงการนีเ้ป็นเวลา 2-3 ปีแล้ว เพ่ือสง่เสริมให้เกิด 
  การสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่สินค้าของบริษัทฯ ซึง่เป็นเป้าหมายหลกั 
 2. บริษัทฯ มีการลงทนุท าเร่ืองการผลิตลวดเหล็กกล้าแรงดงึสงูชัน้คณุภาพพิเศษ (PC Wire and PC Strand) 
  จะเห็นได้วา่เกือบทกุผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ จะมีวตัถดุบิหลกั คือ ลวดเหล็กกล้าแรงดงึสงูชัน้คณุภาพ 
  พิเศษ (PC Wire and PC Strand) หากบริษัทย่อย เร่ิมก าลงัผลิตได้ส าเร็จ จะท าให้การควบคมุต้นทนุของ
  บริษัทฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพราะตลาดท่ีผลิตวตัถดุบิหลกัลวดเหล็กกล้าแรงดงึสงูชัน้ 
  คณุภาพพิเศษ (PC Wire and PC Stand) ในประเทศไทย มีประมาณ 5-6 รายเทา่นัน้  
ค าตอบ  ดร.ธวชั  อนนัต์ธนวณิช ชีแ้จงวา่ 
 3. บริษัทฯ มองเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ EEC โซนจ.ระยอง เม่ือปี 2557 บริษัทฯ มีการซือ้ท่ีดนิท่ี จ.ระยอง  
  และเม่ือปลายปี 2558 บริษัทฯ ได้ตัง้ส านกังานขายท่ีนัน่ชว่งแรกก่อนการสร้างโรงงานเพ่ือเป็นการทดลอง
  ตลาด ซึง่มียอดขายในปี 2559 ประมาณ 200 กวา่ล้านบาท ท าให้เห็นวา่โซนนัน้มีศกัยภาพ จงึได้เร่ิมมี 
  แผนการสร้างโรงงานท่ีนัน่ด้วย 
 4. เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทฯ มี การจ าหนา่ยสินค้าอ่ืนๆเพ่ืมขึน้มาก เพ่ือเป็นการกระจายฐานรายได้   
  นอกเหนือจากการจ าหนา่ยเสาเข็มเป็นหลกัเพียงอยา่งเดียว มีการสร้างโรงงานท่ีประเทศพมา่เพ่ือรองรับ 
  ความต้องการของลกูค้าและเพิ่มศกัยภาพของบริษัทฯให้มากขึน้ด้วย 
 5. เป็นไปในทิศทางท่ีดีมีการเตบิโตท่ีเพิ่มขึน้ประมาณ 5-10%  
 
ค าถาม  จากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย  
 1. อยากทราบวา่โครงการภาครัฐ เชน่ รถไฟรางคู ่รถไฟใต้ เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีสว่นเข้าไปจ าหนา่ยสินค้า 
  อยา่งไรบ้าง 
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 2. เม่ือปีท่ีแล้วเคยสอบถามวา่ บริษัทฯ มีเสาเข็มแบบของ บริษัท ซีฟโก้ จ ากดั (มหาชน) หรือไม ่ซึง่ได้รับ 
  ค าตอบวา่ไมมี่ ซึง่มีความเห็นวา่บริษัทฯ เราควรผลิตเสาเข็มแบบของ บริษัท ซีฟโก้ จ ากดั (มหาชน) เพ่ือ 
  เป็นการขยายฐานลกูค้าในอนาคต 
 3. อยากให้บริษัทฯ มอง core business ของบริษัทฯ ท่ีแท้จริงคืออะไร ซึง่แรกเร่ิมการท าธุรกิจของบริษัทฯ  
  คือ การขายสินค้า หากจะเปล่ียนธุรกิจไปเป็นบริการติดตัง้ อาจจะยงัไมแ่ข็งแรงควรมีทีมงานท่ีช านาญ 
  การ ต้องมีการศกึษาอยา่งรอบคอบ จงึอยากแนะน าการท าทอ่งานประปาใต้ดนิ ท่ีเป็นการท างานอยู่กบัท่ี 
ค าตอบ  ดร.ธวชั  อนนัต์ธนวณิช ชีแ้จงวา่ 
 1. ส าหรับการรับงานในโครงการภาครัฐเป็นหนึง่ในนโยบายของคณะกรรมการบริษัท เน่ืองจากมองวา่เป็น 
  งานท่ีมีการรับรู้รายได้ท่ีแนน่อนกวา่ภาคเอกชนในชว่งเวลาท่ีเศรษฐกิจไมดี่ ซึง่ปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ ได้รับ 
  งานจากทางภาครัฐประมาณ 400- 500 ล้านบาท จงึท าให้บริษัทฯ มีการขยายก าลงัการผลิต 
 2. บริษัทฯ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ แตเ่น่ืองจากเสาเข็มแบบของ บริษัท ซีฟโก้ จ ากดั (มหาชน) เป็นเสาเข็ม
  เจาะขนาดใหญ่ท่ีรับน า้หนกัส าหรับตกึสงูขนาดใหญ่ โครงการสะพาน ซึ่งมีกระบวนการท างานท่ีหน้างาน 
  ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะรับไปพิจารณาศกึษาความเป็นไปได้การท าธุรกิจตอ่ไป 
 3. ขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นส าหรับค าแนะน า ทางทีมงานจะน าข้อมลูดงักลา่วไปศกึษาเพ่ือเป็นแนวทางการ 
  ท างานตอ่ไป 
 
ค าถาม  จากคณุสมทรง มหิทธาฟองกลุ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยมาด้วยตนเอง 
 1. วงการธุรกิจนผู้ รับเหมามีการเก็บเงินจากลกูค้าอยา่งไร บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเป็นอยา่งไร  
ค าตอบ  ดร.ธวชั  อนนัต์ธนวณิช ชีแ้จงวา่ 
 1. กระแสเงินสดของบริษัทฯ ยงัมีเพียงพอ อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุยงัต ่า สิ่งส าคญัท่ีบริษัทฯ ยงัมีการเตบิโต 
  ทางธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง คือ บริษัทฯ อยูใ่นธุรกิจมานาน สามารถเลือกลกูค้าได้และรู้จกัลกูค้าเป็นอย่างดี  
  และฐานลกูค้าของบริษัทฯ ก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เชน่กนั ท าให้มีการเก็บเงินท่ีดีอยู ่ 
 
ค าถาม จากคณุสญัฌา ศรีอทุยั ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยมาด้วยตนเอง 
 1. อยากทราบวา่ปีนีบ้ริษัทฯ จะมีโครงการรับซือ้หุ้นคืนแหมือนปีท่ีแล้วหรือไม ่
 2. ความคืบหน้าเร่ืองบริษัท แมคทริค จ ากดั วา่เป็นอยา่งไรบ้าง 
ค าตอบ คณุวฒุิชยั เศรษฐบตุร ชีแ้จงวา่ 
 1. บริษัทฯ ต้องรออีก 1 ปีนบัจากวนัท่ีเสร็จสิน้โครงการซือ้หุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท
  ถึงจะสามารถพิจารณาด าเนินโครงการรับซือ้หุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงินได้อีกครัง้หนึง่  
 2. บริษัท แมคทริค จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วม มีการบนัทกึบญัชีเพิ่มเตมิในปี 2559 สง่ผลให้เกิดขาดทนุสะสม 
  ในงบ บริษัท แมคทริคจงึต้องด าเนินการให้มีผลประกอบการก าไรและล้างขาดทนุสะสมก่อน จงึจะย่ืน 
  เร่ืองเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ได้ 
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ดร.ธวัช  อนันต์ธนวณิช ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีทีมงานขายซึ่งเป็นกองหน้าของบริษัทฯท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เน่ืองจากมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาชว่ยในการท างาน 
ค าถาม จากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 
1. อยากให้บริษัทฯ รายงานเร่ืองผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 1/2560 แบบคร่าวๆ เทา่ท่ีรายงานได้ 
ค าตอบ ดร.ธวชั  อนนัต์ธนวณิช ชีแ้จงวา่ 
1. ส าหรับปีท่ีผา่นมามีการชะลอตวั แตส่ าหรับปีนีภ้าครัฐมีการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึน้ ท าให้แนวโน้มเร่ืองผล
 การด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับไตรมาสท่ี 1/2560 จะมีทิศทางท่ีดีกว่าปีท่ีผ่านมาพอสมควร 
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมรับทราบตามที่รายงานทุกประการ (วาระนีไ้มมี่การลงคะแนน) 
 
วาระที่ 4 เร่ืองพจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมว่า งบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผ่าน       
การตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตจากบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากัด และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีท่ีได้
จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้ดร.ธวัช  อนันต์ธนวณิช กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ รายงานตอ่ท่ีประชมุ 
 ดร.ธวชั  อนนัต์ธนวณิช  ชีแ้จงดงันี ้
 ส าหรับงบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตได้
ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  และได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ดงันี ้
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บริษัทฯ ได้แสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และพ.ศ. 2558 ดงันี ้

 



 

หน้าที่  20 จาก 32 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซกัถาม เม่ือไม่ปรากฏมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2559 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 
  ธันวาคม พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
  เสียงลงคะแนน  ดังนี ้

   

เห็นด้วย 
 

ไม่เห็นด้วย 
 

งดออกเสียง 
 

บัตรเสีย 

จ านวน (เสียง) 1,994,155,875 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 0 
 

หมายเหตุ :  ในวาระนี ้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 

  
วาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงด
 จ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2559  
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้ด าเนินการรายงานดงันี ้

 พิธีกร รายงานวา่ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ข้อ 43 บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของก าไร
สุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ10 
ของทนุจดทะเบียน 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา “ไม่เกินร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิหลงัหัก

ภาษีเงินได้และส ารองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ต้องไมมี่ขาดทนุสะสม ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องงงบกระแสเงินสด 
และแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต” และการจา่ยเงินปันผลจะจา่ยให้ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 
 ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีงวดสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีผลก าไรเฉพาะ
กิจการของปี 2559 เป็นจ านวน 99.16 ล้านบาท และต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 5  ของก าไรสทุธิเป็นเงินจ านวน 4.96 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้จดัสรรก าไร
สทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองเป็นเงินจ านวน 5.00 ล้านบาท 
 การจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  
         ปี 2558 ปี 2559  

ตัง้ส ารองตามกฎหมาย  
 

  2,100,000.00 5,000,000.00 
 

จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตั ิดงันี ้



 

หน้าที่  21 จาก 32 
 

(1) การจดัสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนไม่น้อยกว่า 5% ของก าไรสุทธิ ประจ าปี 2559 
 เป็นจ านวนเงิน 5,000,000  บาท 
(2) การงดจา่ยเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้วางแผนท่ีจะใช้กระแสเงินสดเพิ่มเติมเพ่ือรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ       
ท่ีจะเพิ่มสูงขึน้อย่างมีนยัส าคญั จากการได้รับอานิสงค์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมขอการลงทุนโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐานของรัฐบาล รวมถึงการขยายการลงทุนของบริษัท ฯ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของ
อตุสาหกรรมก่อสร้าง และถ้าบริษัทฯ มีสภาพคลอ่งท่ีดี คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาด าเนินโครงการซือ้หุ้น
คืนเพ่ือบริหารทางการเงิน ดงัเชน่โครงการในอดีตท่ีประสบความส าเร็จและได้รับการตอบรับท่ีดีจากทกุภาคสว่น 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซกัถาม เม่ือไม่ปรากฏมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
ทา่นใดซกัถาม ประธานฯ จงึขอให้ประชมุพิจารณาอนมุตักิารจดัสรรเงินก าไรสทุธิเพ่ือป็นทนุส ารองตามกฎหมาย
และการงดจา่ยเงินปันผลส าหรับปี 2559 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซกัถาม เม่ือไม่ปรากฏมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
ทา่นใดซกัถาม ประธานฯ จงึขอให้ประชมุพิจารณาพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรสทุธิเพ่ือป็นทนุส ารองตาม
กฎหมายและการงดจา่ยเงินปันผลส าหรับปี 2559 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อป็นทุน
  ส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
  ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดังนี ้

   

เห็นด้วย 
 

ไม่เห็นด้วย 
 

งดออกเสียง 
 

บัตรเสีย 

จ านวน (เสียง) 1,994,155,875 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 0 
 

หมายเหตุ :  ในวาระนี ้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 

 
วาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
 วาระ  
 ส าหรับวาระนี ้ประธานฯ ได้มอบอ านาจให้คุณโสภณ ผลประสิทธ์ิ  รองประธานกรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระ รับหน้าท่ีเป็นประธาน ในท่ีประชุม(“ประธานฯ”) และเป็นผู้ ด าเนินการประชุม รวมถึงขอเชิญ
กรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2559 ให้ออกจากห้องประชมุก่อน 
 คุณ โสภณ ผลประสิท ธ์ิ   รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ รายงานว่า ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 70 และข้อบังคับของบริษั ข้อ  16 ก าหนดว่าใน          
การประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนัน้จะต้องออกจากต าแหน่ง
โดยกรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ ท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ และกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตาม
วาระนัน้อาจได้รับการเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้  และในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 บริษัทฯ   
มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน  3  ทา่น ได้แก่ 



 

หน้าที่  22 จาก 32 
 

 1. ศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร.บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 
 2. นายสชุาต ิ บญุบรรเจิดศรี   กรรมการอิสระ 
 3. ดร. วิชญะ  เครืองาม   กรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ่งโดยท่านผู้ ถือหุ้นสามารถ
ดูข้อมูลกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ ซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งได้ ส าหรับรายละเอียด
ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ได้แสดงในเอกสารท่ีส่งมาด้วย 3  ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชมุ 
 นอกจากนี  ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการระหวา่งวนัท่ี 13 ตลุาคม  – 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอรายช่ือบคุคลใด
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และส าหรับขบวนการคดัเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
ดงักล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทนครัง้ท่ี 1/2560 
เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560  
 แตอ่ย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ รวมถึงความสามารถ 
คณุสมบตั ิประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจงึได้เสนอ
ให้เลือกตัง้กรรมการ 3 ท่าน ท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึ่ง เน่ืองจาก
บคุคลดงักล่าวเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถอนัจะเป็นประโยชน์และช่วยสนบัสนนุให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบ
ความส าเร็จ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการท่ี
ครบก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอช่ือกรรมการให้ผู้ ถือหุ้ น
ลงคะแนนเป็นรายบคุคล เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการได้อยา่งแท้จริง 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซักถาม เม่ือไม่ปรากฏมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ โดยมีมตเิป็นรายบคุคล  
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉัทน์อนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออก
  จากต าแหน่งตามวาระ โดยมีมติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
  มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 

รายช่ือกรรมการ เหน็ด้วย (เสียง) ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ งดออกเสียง ร้อยละ บตัรเสีย ร้อยละ 
6.1.ศาสตราจารย์กิตตคิณุ ดร. 
   บวรศกัดิ ์ อวุรรณโณ 

1,994,155,875 100 0 0 0 0 0 0 

6.2.นายสชุาต ิ บญุบรรเจิดศรี 1,994,155,875 100 0 0 0 0 0 0 
6.3.ดร. วชิญะ  เครืองาม  1,994,155,875 100 0 0 0 0 0 0 

หมายเหต ุ: ในการลงคะแนนของวาระย่อยทัง้ 3 วาระนัน้ ในแตล่ะวาระไม่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ 



 

หน้าที่  23 จาก 32 
 

 จากนัน้คณุโสภณ ผลประสิทธ์ิ  รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ จึงเรียนเชิญศาสตราจารย์
กิตตคิณุดร. บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ (ประธานฯ) ตอ่ไป 
 
วาระที่ 7 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
 และคณะกรรมการอ่ืนๆ (ถ้ามี) ประจ าปี 2560 
 ประธานฯ มอบหมายให้คณุวิรัช  มรกตกาล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบเป็น
ผู้ รายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการอ่ืนๆ (ถ้ามี) ประจ าปี 2560 
 คณุวิรัช  มรกตกาล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบ รายงานว่า ตามมาตรา 90 
แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 กล่าวไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใด
ให้แก่กรรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท ในกรณีท่ีข้อบงัคบัของบริษัทฯ มิได้ก าหนด
ไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม  และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับ
คา่ตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะ
อ่ืนตามท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจก าหนดเป็นจ านวนแนน่อน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ 
และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้อาจให้
ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ  
 ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพันธ์ 
2560 ได้พิจารณาคา่ตอบแทนโดยค านึงถึงความสอดคล้องกบัคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนใน
อุตสาหกรรมเดียวกันท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยศึกษาข้อมูลจากรายงานสรุปผลส ารวจข้อมูลกรรมการและ
ผู้ บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปีพ.ศ. 2558 ของโครงการพัฒนาฐานข้อมูลและงานวิจัยด้านธรรมาภิบาล 
(Corporate Governance) ในตลาดทุนไทย ท่ีจดัท าขึน้ระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี และ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งมี
การส ารวจบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ านวน 600 ราย  โดยยกตัวอย่าง
คา่ตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีตวัเลขสงูสดุ 12 ล้านบาท และขอให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาตามเอกสารหนังสือรายงานประจ าปี 2559 หน้าท่ี 39 เร่ืองค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ซึ่งบริษั ทฯ          
จ่ายผลตอบแทนให้ประธานกรรมการส าหรับปี 2559 เป็นเงินทัง้สิน้ 1.04 ล้านบาท แสดงให้เห็น ว่าการจ่าย
ผลตอบแทนของกรรมการของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) อยู่ในเกณฑ์มาตราฐานของ
อุตสาหกรรมเดียวกัน และเพ่ือให้สอดรับกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบตัิงานและภาระหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว  จึงเห็นสมควรขอเสนอต่อท่ี
ประชมุเพ่ือพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 ตอ่ไป  
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หมายเหต ุ 1. คา่ตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้กบักรรมการตามต าแหนง่ที่ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนสงูสดุเพยีงต าแหนง่เดียว 
     เทา่นัน้  
 2. ส าหรับการจา่ยคา่ตอบแทนใช้อตัราเดียวกนักบัอตัราคา่ตอบแทนของปีก่อน เนื่องจากทางบริษัทฯ เห็นวา่ยงัมี 
    ความเหมาะสมจงึใช้อตัราเดมิอยู ่
 3. ส าหรับคณะกรรมการชดุยอ่ย คา่เบีย้ประชมุรายครัง้จะจ่ายให้กบักรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย
    แตล่ะชดุโดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ตอ่ปี 
   4. กรรมการบริษัท ที่ด ารงต าแหนง่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจ าจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนดงักลา่วข้างต้น 

  ส าหรับคา่เบีย้ประชมุรายครัง้จะจ่ายให้กบักรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุโดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ตอ่ปี เพ่ือ
สะท้อนกบัสภาพแวดล้อมท่ีกรรมการต้องปฏิบตัิหน้าท่ีมากขึน้และให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ รวมถึงผู้ ถือหุ้น 
ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเพิ่มขึน้ โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการชุด
ยอ่ยแตล่ะชดุไปด าเนินการจดัสรร ก ากบัดแูล ควบคมุ การจา่ยเบีย้ตามความเหมาะสมตอ่ไป 
 จากนัน้พิ ธีกร รายงานว่ า ในวาระนี มี้กรรมการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ คือ คุณ ธิติพงศ์                    
ตัง้พูนผลวิวัฒน์ ถือหุ้ นจ านวน 183,199,600 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 3.39 แต่ไม่ถือว่าเป็นผู้ มีส่วนได้เสียในวาระนี ้
เน่ืองจากเป็นกรรมการบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจ า จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนซึ่ง
เป็นไปตามเง่ือนไขดงักล่าวท่ีเสนอข้างต้น และถือวา่ไมเ่ป็นผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในวาระนี ้
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซักถาม เม่ือไม่ปรากฏมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอ่ืนๆ (ถ้ามี) ประจ าปี 2560  

 
กรรมการ 

ปีที่เสนอ ค่าตอบแทนประจ าปี 2560 (บาท) ค่าตอบแทนประจ าปี 2559 (บาท) 
ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ค่าเบีย้ประชุม
รายครัง้ 

โบนัส/
บ าเหน็จ 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ค่าเบีย้ประชุม
รายครัง้ 

โบนัส/
บ าเหน็จ 

1)  คณะกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการ 80,000 10,000 × 80,000 10,000 × 
 รองประธานกรรมการ 50,000 10,000 × 50,000 10,000 × 
 กรรมการ  20,000 10,000 × 20,000 10,000 × 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 10,000 × 50,000 10,000 × 
 กรรมการตรวจสอบ 20,000 10,000 × 20,000 10,000 × 

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน - 10,000 × - 10,000 × 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน - 10,000 × - 10,000 × 

4) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี - 10,000 × - 10,000 × 
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี - 10,000 × - 10,000 × 

5) คณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียง 
 ประธานกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง - 10,000 × - 10,000 × 
 กรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง - 10,000 × - 10,000 × 
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มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิป็นอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบ และ คณะกรรมการอ่ืนๆ (ถ้ามี) ประจ าปี 2560 ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองใน 
  สามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  ดังนี ้

   

เห็นด้วย 
 

ไม่เห็นด้วย 
 

งดออกเสียง 
 

บัตรเสีย 

จ านวน (เสียง) 1,994,155,875 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 0 
 

หมายเหตุ :  ในวาระนี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ 

         
วาระที่ 8 เร่ืองพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 ประจ าปี 2560 
 ประธานฯ มอบหมายให้คณุสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
เป็นน าเสนอในวาระนีต้่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย ประจ าปี 2560  
  คณุสชุาติ บุญบรรเจิดศรี รายงานว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 ซึ่งบญัญัติว่า “ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี
ของบริษัทฯ ทกุปี และในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้” และข้อบงัคบัของบริษัท
ข้อท่ี 37 (5) ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนคา่ตอบแทนทกุปี 
  ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการสอบราคาเพ่ือคดัเลือกผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และแต่งตัง้เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ สอบบญัชีจากบริษัท แกรนท์ 
ธอนตนั จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2559  มีผลการปฏิบตังิานท่ีผา่นมาอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี  
ตารางตอ่ไปนีแ้สดงคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2560 (ปีท่ีเสนอ) เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
 
 
 
 
  คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
ของบริษัท และบริษัทยอ่ยประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 1.  ช่ือและส านักงานสอบบัญชี 
  เห็นสมควรเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยประจ าปี 2560 
 2.  รายช่ือผู้สอบบัญชี  เห็นสมควรเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 
  1) นางสาวกญัญาณฐั  ศรีรัตน์ชชัวาลย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6549  
  2) นายธีรศกัดิ์ ฉัว่ศรีสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6624  
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  3) นางสาวศนัสนีย์ พลูสวสัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6977  
  4) นายนรินทร์ จรูะมงคล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8593 
 3. ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560   
  เห็นสมควรเสนอก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้
ไมเ่กิน 2,100,000  บาท 
 ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักล่าวยงัไมร่วมคา่ใช้จา่ยอ่ืนท่ีเรียกเก็บเทา่ท่ีจ าเป็นตามท่ีจา่ยจริง เชน่ คา่เดนิทาง  
คา่ลว่งเวลา คา่ท่ีพกั (ในกรณีท่ีต้องเดนิทางไปพกัค้างคืน) และอ่ืนๆ เป็นต้น เป็นต้น  
4. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ   
 ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือข้างต้นไมมี่ความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือ    
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 
5.  การให้บริการบริษัทอ่ืน    
 บริษัท แกรนท์ ธอน ตนั จ ากดั ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 ของบริษัทย่อย จ านวน 
1 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซเวน่ ไวร์ จ ากดั 
 ทัง้นี ้บริษัท แกรนท์ ธอน ตนั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ มาอยา่งตอ่เน่ืองจงึมี ความเข้าใจใน
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึง่จะชว่ยให้การตรวจสอบเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ  คณุเกียรติศกัดิ ์ไตรตรึงษ์ทศันา ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 
1. คา่สอบบญัชีใรธุรกิจใกล้เคียงกนักบับริษัทฯ มีการพิจารณาคา่สอบบญัชีอยูท่ี่ 1.30 ล้านบาท อยากให้
 คณะกรรมการพิจารณาในข้อมลูนีว้า่บริษัทฯ มีความคิดเห็นอย่างไร 
ค าตอบ คณุสชุาต ิบญุบรรเจิดศรี ชีแ้จงวา่ 
1. ส าหรับค่าสอบบญัชีท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้นัน้ เน่ืองจากภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ มีการขยายและก าลงัเติบโต
 อยา่งมีนยัส าคญั ประกอบกบัช่ือเสียงของบริษัทผู้สอบบญัชีท่ีดี จงึเห็นสมควรกบัราคาท่ีมีการเสนอแล้ว 
 ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า เน่ืองจากผู้สอบบญัชีเป็นผู้ ท่ีให้ความเห็นในเร่ืองท่ีมีความส าคญัของงบการเงิน
ของบริษัทฯ และเป็นตวัแทนของท่านผู้ ถือหุ้นในการตรวจสอบตวัเลขทางการเงินของบริษัทฯ ทัง้นีที้มผู้บริหารมี
นโยบายเพ่ือให้การตรวจสอบเป็นไปอยา่งโปร่งใสด้่วย จงึไว้วางใจในทีมงานผู้สอบบญัชีนี ้
 คณุธิติพงศ์  ตัง้พูนผลวิวัฒน์ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ส าหรับเร่ืองการสอบบญัชีของบริษัทฯ ท่ีมีปีละ 4 ครัง้ และ      
มีการขอค าปรึกษาเร่ืองบญัชีเพิ่มเติมหลายครัง้ เน่ืองจากบริษัทฯ มองว่าบริษัทผู้สอบบญัชีนี ้เป็นเสมือนอาจารย์
ท่ีคอยให้ค าปรึกษา และคอยตรวจสอบความถกูต้องของบริษัทฯ ทางทีมผู้บริหารจึงเห็นสมควรกบัตวัเลขคา่สอบ
บญัชีท่ีเสนอมาข้างต้น 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซักถาม เม่ือไม่ปรากฏมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของ 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยประจ าปี 2560 



 

หน้าที่  27 จาก 32 
 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของ 
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา 
  ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

   

เห็นด้วย 
 

ไม่เห็นด้วย 
 

งดออกเสียง 
 

บัตรเสีย 

จ านวน (เสียง) 1,994,155,875 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 0 
 

หมายเหตุ :  ในวาระนี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ 

        
วาระที่ 9 เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ประธานฯ มอบหมายให้คณุวฒุิชยั เศรษฐบุตร เลขานุการบริษัท รายงานการพิจารณาอนุมตัิการลดทุน

จดทะเบียนตามท่ีได้ชีแ้จงในหนงัสือเชิญประชมุแล้วนัน้ 

คณุวฒุิชยั เศรษฐบตุร เลขานกุารบริษัท น าเสนอตอ่ท่ีประชมุวา่ 

 สืบเน่ืองจากมติประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 เร่ืองการอนุมัต ิ     

การออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 4 หรือ           

(“GEN-W4”) ซึ่งหมดอายตุัง้แตว่นัท่ี 9 มิถนุายน พ.ศ. 2559 และพ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนเม่ือ

วนัท่ี 10 มิถนุายน พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สิทธิ 1,327,187,433 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.85 บาท) โดยการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,327,187,433 หนว่ย (ไมค่ิดมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ) ท่ีมีรายช่ือ ณ 
วนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยอตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 1 หนว่ย ตอ่สามญั
ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท  

 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (วนัใช้สิทธิครัง้สุดท้าย) มีการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิใน
การจองซือ้หุ้นสามัญ ของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 หรือ (“GEN-W4”) 
จ านวน 407 หนว่ย จ านวนหุ้นท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ 407 หุ้น 

 จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิจ านวน  1,327,187,026 หน่วย โดยมีจ านวนหุ้นสามญั
รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 1,327,187,026 หุ้น  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ต้องด าเนินการยกเลิกจ านวนหุ้นสามญัรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 1,327,187,026 หุ้น ภายหลัง
การยกเลิกจ านวนหุ้นสามญัท่ีรองรับดงักลา่ว ท าให้บริษัทฯ มีหุ้นคงเหลือดงันี ้

ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
บริษัทฯ  มีทนุจดทะเบียนเดมิ   จ านวน  5,856,554,582.75 บาท 
  มีทนุช าระแล้ว   จ านวน  4,728,445,610.65 บาท  
  แบง่เป็นหุ้นท่ีช าระแล้ว  จ านวน  5,562,877,189.00 หุ้น 
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ณ 24 กมุภาพนัธ์ 2560 (หกัหุ้นจากโครงการซือ้คืนหุ้นจ านวน 165,000,000 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.85 บ.
มลูคา่ 140,250,000 บาท) 

ท าให้บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน   จ านวน  5,716,304,582.75 บาท 
  มีทนุช าระแล้ว   จ านวน  4,588,195,610.65 บาท 
  แบง่เป็นหุ้นท่ีช าระแล้ว  จ านวน  5,397,877,189.00 หุ้น 

ภายหลงัคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีมตอินมุตัิการลดทนุจดทะเบียน 
บริษัทฯ  มีทนุจดทะเบียนใหม่   จ านวน   4,588,195,610.65 บาท 
  มีทนุช าระแล้ว   จ านวน   4,588,195,610.65 บาท 

   แบง่เป็นหุ้นท่ีช าระแล้ว  จ านวน   5,397,877,189.00 หุ้น 
ค าถาม จากคณุสมทรง มหิทธาฟองกลุ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยมาด้วยตนเอง 
 1. หากมีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ตอ่ไป จะมีการลดทนุเช่นนีอี้กหรือไม ่และเหตใุดจงึมีการแปลงสิทธิ
  จ านวนน้อย 
ค าตอบ  ประธานฯ ชีแ้จงวา่ 
  เหตท่ีุมีการใช้แสดงแปลงสภาพในใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 4 น้อยนัน้ เน่ืองจากราคาหุ้นสามญัท่ีใช้สิทธิ
ในการแปลงสภาพมีราคาสงูกวา่ราคาตลาด คือ 1.20 บาท และหากมีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ตอ่ไป
อาจจะมีการลดทนุหรือไมน่ัน้ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ในอนาคตซึง่ไมส่ามารถให้ค าตอบได้  
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซกัถาม เม่ือไมป่รากฏมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่น
ใดซกัถาม ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  
มตทิี่ประชุม :  ผู้ถือหุ้นได้มีมตอินุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
 มีทุนจดทะเบียนใหม่   จ านวน   4,588,195,610.65 บาท  
 มีทุนช าระแล้ว   จ านวน   4,588,195,610.65 บาท 
  แบ่งเป็นหุ้นท่ีช าระแล้ว  จ านวน   5,397,877,189.00 หุ้น 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

   
เห็นด้วย 

 
ไม่เห็นด้วย 

 
งดออกเสียง 

 
บัตรเสีย 

จ านวน (เสียง) 1,994,155,875 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 0 
หมายเหตุ :  ในวาระนี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ 
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วาระที่ 10  เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้ 
 สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
 ประธานฯ มอบหมายให้พิธีกร รายงานต่อท่ีประชุมเร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ  
บริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน  
 พิธีกรรายงาน ดงันี ้รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน มีดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน :  4,588,195,610.65 บาท (ส่ีพนัห้าร้อยแปดสิบแปดล้านหนึง่แสนเก้าหม่ืนห้าพนั

หกร้อยสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น :   5,397,877,189.00 หุ้น (ห้าพนัสามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ด

พนัหนึง่ร้อยแปดสิบเก้าหุ้น) 

 มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ :                       0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค์) 

 โดยแบง่ออกเป็น     

 หุ้นสามญั :   5,397,877,189.00 หุ้น (ห้าพนัสามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ด

พนัหนึง่ร้อยแปดสิบเก้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ : -ไมมี่-   

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซกัถาม เม่ือไม่ปรากฏมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 
มตทิี่ประชุม :  ผู้ถือหุ้นได้มีมตอินุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้ 
  สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุ้น 
  ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   ดังนี ้

   

เห็นด้วย 
 

ไม่เห็นด้วย 
 

งดออกเสียง 
 

บัตรเสีย 

จ านวน (เสียง) 1,994,155,875 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 0 
 

หมายเหตุ :  ในวาระนี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ 
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วาระที่ 11  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ประธานสอบถามท่ีประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นจะสอบถามเร่ืองอ่ืนๆ หรือไม่ 
ค าถาม จากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 
1. มลูคา่หุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจบุนัอยู่ท่ี 0.87 บาทตอ่หุ้น ไมท่ราบวา่จะมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึน้กวา่ปัจจบุนัหรือไม่ 
ค าตอบ  ประธานฯ ชีแ้จงวา่ 
1. เน่ืองจากราคาหุ้นของบริษัทฯในอดีตผนัผวนมากอาจท าให้นกัลงทนุ เข้ามาเก็งก าไร โดยท่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องกบั
 การด าเนินธุรกิจโดยตรง แตปั่จจบุนับริษัทฯ ด าเนินธุรกิจปกตซิึง่ราคาหุ้น ณ ปัจจบุนั เป็นการสะท้อน
 ภาพรวมอยา่งแท้จริงเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจอยา่งปกติ 
ค าถาม จากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 
1. ทิศทางนโยบายของบริษัทฯ จะมุง่ไปแนวทางท่ีเป็นธุรกิจผู้ผลิต 
2. เร่ืองเสาเข็มสปันท่ีมีคูแ่ขง่อย่างปทมุธานีคอนกรีต บริษัทฯ มีแนวทางท่ีจะแขง่ขนัได้หรือไม่ 
3. บริษัทฯ มีแผนกผลิตเคร่ืองจกัรท่ีมาสนบัสนนุการตอกเสาข็มหรือไม ่และจะท าธุรกิจเคร่ืองจกัรตอกเสาเข็ม
 หรือไม ่
 
ค าตอบ  คณุธิตพิงศ์ ตัง้พนูผลวิวฒัน์ ชีแ้จงวา่ 
1. บริษัทฯ มุง่เน้นใน core business หลกัคือ จะมุง่เน้นการเป็น “ศนูย์รวมในการให้บริการและให้ค าปรึกษาแก่
 ลกูค้า แบบ “ One Stop Service” อย่างแนน่อน 
2. บริษัทฯ มีการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นระยะเวลานานพอสมควร แตย่งัไมส่ามารถให้
 รายละเอียดเพิ่มได้ เน่ืองจากอยูร่ะหว่างการพิจารณาจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  
ค าตอบ  ดร.ธวชั อนนัต์ธนวณิช ชีแ้จงวา่ 
3. บริษัทฯ มีซพัพลายเออร์ในส่วนเคร่ืองจกัร และยงัไมมุ่ง่เน้นเร่ืองธุรกิจเคร่ืองจกัรตอกเสาเข็มเน่ืองจากไมใ่ช่
 ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  
 

ค าถาม จากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 
1. เน่ืองจากแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ จะขึน้อยู่กบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ไมท่ราบวา่บริษัทฯ มองภาพรวมธุรกิจ
 ในอนาคตเป็นอยา่งไรบ้าง 
2. บริษัทฯ มีการวางแผนผลิตแผน่ precast อยูท่ี่ 100 % ซึง่เป็นก าลงัการผลิตท่ีเตม็ก าลงัตลอดปี 2560
 หรือไม ่อยา่งไร 
3. ส าหรับแนวโน้มผลิตภณัฑ์แผน่ precast ในตลาดจะมีทางเตบิโตในอนาคตหรือไม ่ 
ค าตอบ  ดร.ธวชั อนนัต์ธนวณิช ชีแ้จงวา่ 
1. ปีท่ีผ่านมาแนวโน้มการเติบโตจะเป็นโครงการคอนโดแนวสงู ส าหรับทิศทาง 4-5 ปีข้างหน้าอาจจะกลบัมาสู่
 โครงการแนวราบมากขึน้ ซึ่งบริษัทฯ มีสินค้าท่ีรองรับทัง้โครงการแนวสูง และแนวราบ หากภาครัฐมีการ
 กระตุ้นเศรษฐกิจอยา่งตอ่เน่ือง แนวทางธุรกิจก็จะเตบิโตอยา่งแนน่อน 
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2. ในไตรมาส 1/2560 บริษัทฯ มีก าลงัการผลิตท่ีใกล้เคียงกบัปีท่ีแล้ว และเร่ิมไตร่ระดบัก าลงัการผลิตให้ถึง 
 100% ณ ขณะนีมี้ก าลงัการผลิตเกินกวา่ 60% แล้ว และปีนีบ้ริษัทฯ ก าลงัมองทิศทางตลาด ซึง่คาดวา่นา่จะ
 มียอดขายท่ีเตบิโต ซึง่หากเป็นเชน่นัน้บริษัทฯ เตรียมพร้อมรับมือกบัก าลงัการผลิตท่ี 100% ได้อย่างแนน่อน 
3. ส าหรับแนวโน้มผลิตภัณฑ์แผ่น precast จะมีการเติบโตหรือชะลอตวัหรือไม่นัน้ เป็นเร่ืองแนวโน้มในอนาคต
 แต่บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าเรามีทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญหลากหลายผลิตภัณฑ์ไม่เฉพาะเพียงแต่
 ผลิตภณัฑ์แผน่ precast เท่านัน้ ซึง่บริษัทฯ สามารถปรับตวัให้เข้ากบัทกุสถานการณ์และแนวโน้มของตลาดท่ี
 เปล่ียนแปลงได้อยา่งแนน่อน 
 
ค าถาม จากคณุด ารง สตุาภิรัตน์ ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย คือคณุโด้ง สตุาภิรัตน์   
1. ท าไมปัจจบุนัยอดลกูหนีท่ี้รับรู้จงึมีตวัเลขท่ีสงูขึน้ 
2. ถ้าโรงงานการผลิตเสร็จสมบรูณ์ บริษัทฯ จะมีอตัราก าไรสทุธิจะดีขึน้หรือไม่ 
3. จากหนงัสือรายงานประจ าปี 2559 หน้า 19 ท่ีรายงานเร่ืองก าลงัการผลิตของผลิตภณัฑ์พืน้และผนงัคอนกรีต
 ส าเร็จรูปอยูท่ี่ 700,000 ตารางเมตรนัน้ คือเป็นก าลงัการผลิตท่ียงัไมเ่ตม็ 100 % ใชห่รือไม ่เน่ืองจากเม่ือ
 สกัครู่มีการรายงานวา่บริษัทฯ มีก าลงัการผลิตท่ี 1,000,000 ตารางเมตร 
ค าตอบ  ดร.ธวชั อนนัต์ธนวณิช ชีแ้จงวา่ 
1. เน่ืองจากเป็นภาวะทางเศรษฐกิจ ซึง่บริษัทฯ พยายามผลกัดนัให้มีการเรียกเก็บเงินจากลกูหนีใ้ห้ได้ทนัตาม
 ก าหนด  
2. โรงงานท่ีผลิตพืน้และผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปแล้วเสร็จตัง้แตปี่ 2559 ซึง่บริษัทฯ มีการทดลองการผลิตระยะ
 หนึง่ และเร่ิมสง่มอบงานให้กบัลกูค้าแล้ว ท าให้อตัราสดัส่วนก าไรอาจจะยงัไมส่งูเทา่ท่ีควร แตค่าดวา่ปีนีจ้ะมี
 อตัราสดัสว่นทางก าไรท่ีดีขึน้ 
3. เน่ืองจากปี 2559 โรงงานท่ีผลิตพืน้และผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปเพิ่งแล้วเสร็จ ท าให้อตัราก าไรสทุธิยงัไมส่งูนกั
 ซึง่คาดว่าปีนีจ้ะมีตวัเลขอยูท่ี่ประมาณ 1,000,000 ตารางเมตร 
 
 ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชมุว่า วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีประสงค์จะให้มีการพิจารณาในท่ีประชมุนี ้นอกเหนือจาก
ท่ีคณะกรรมการเสนอข้างต้น 
 ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณา 
มตทิี่ประชุม (วาระนีไ้มมี่การลงคะแนน) 
 
 ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และผู้ มีเกียรติทกุท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้และกล่าวปิด
การประชมุในเวลา 16.49 น. 
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หมายเหตุ  ระหวา่งการด าเนินการประชมุไมมี่ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติม ท าให้จ านวนหุ้นท่ีมาประชมุ
 จนถึงวาระตา่ง ๆ นี ้มีจ านวนหุ้นเทา่เดมิกบัตอนเปิดการประชมุ 

  
 
ปิดประชมุเม่ือเวลา 16.49 น. 
 
           -ลงนาม- 

 (ศ.ดร.บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ) 
ประธานกรรมการ 

 
 

-ลงนาม- 
(นายวฒุิชยั เศรษฐบตุร) 

เลขานกุารบริษัท/ผู้บนัทกึการประชมุ  
 
 


