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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท  เจนเนอรัล  เอนจิเนียร่ิง  จ ากัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

 
 

เวลาและสถานท่ีประชุม  
 ประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2561  เวลา 14.30 น. ณ ห้องบวัหลวง โรงแรมทินิดี โฮเต็ล 
แอท บางกอก กอล์ฟคลบั เลขท่ี 99/3 หมู ่2 ถนนตวิานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี12000 
  

กรรมการบริษัทจ านวน 9 ท่าน กรรมการบริหารจ านวน 3 ท่าน กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร                  
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 
1. ศาสตราจารย์กิตติคณุดร.บวรศกัดิ์ อวุรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  
2. คณุโสภณ ผลประสิทธ์ิ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการก ากบัดแูลความเส่ียง 
3. คณุธิตพิงศ์ ตัง้พนูผลวิวฒัน์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการก ากบัดแูลความเส่ียง 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

4. ดร.ธวชั อนนัต์ธนวณิช กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ 
และกรรมการก ากบัดแูลความเส่ียง 

5. คณุสชุาติ บญุบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
6. คณุพรรณี จารุสมบตัิ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
7. ดร.วิชญะ  เครืองาม กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธาน

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

8. คณุวิรัช มรกตกาล กรรมการอิสระกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

9. คณุวฒุิชยั 
 
10. คณุวิสจัจา 

เศรษฐบตุร 
 
คชเสนา 

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี และเลขานกุารบริษัท 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีกรรมการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

กรรมการท่ีไม่เข้าร่วมการประชุม 
-ไมมี่- 
 

  

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ ธอน ตัน จ ากัดที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 ทา่น 

1.คณุศนัสนีย์ พลูสวสัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 6977 
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ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ทา่น 

1. คณุนิธิ ธุรารัตน์ นกักฎหมาย 
2. คณุปรีชา 
3. คณุประชา   

ไชยวรรณ 
ชยัสวุรรณ 

ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสกัขีพยานการตรวจนบัคะแนน 

 

เร่ิมประชุมเวลา  14.30  น.  
  

 ศาสตราจารย์กิตติคณุบวรศกัดิ ์อวุรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เป็นประธานใน
ท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ น และผู้ รับมอบฉันทะ ท่ีได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2561 ขณะนี ้ณ เวลา 14.30 น. ประธานฯ ได้กล่าวสรุปจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าประชุมด้วย
ตนเองจ านวน 31 รายถือหุ้นรวมจ านวน 628,409,197หุ้น และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน
จ านวน 29 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 1,296,171,114 หุ้น ซึ่งนบัรวมได้ทัง้สิน้จ านวน 60 ราย รวมผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วย
ตนเองและรับมอบฉนัทะทัง้สิน้จ านวน 1,924,580,311 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 35.6544%(จ านวนหุ้นนบัรวมกนั
ได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งมีอยู่จ านวน 5,397,877,189 หุ้น)และ                  
มีผู้ ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกวา่ 25 คน ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.  2553  
หมวด 7 มาตรา 103 และข้อบงัคบับริษัทฯ หมวด 5  ข้อ 35 และได้กลา่วเปิดการประชมุอยา่งเป็นทางการ 
 ต่อจากนัน้ประธานฯ มอบหมายให้คุณญาสุภัสสร  ธนเจริญยงฐิติ ผู้ ช่วยเลขานุการบริษัท ท าหน้าท่ี
พิธีกรในท่ีประชุม(“พิธีกร”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านพร้อมทัง้แนะน าคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากัด คือ คณุ
ศนัสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6977ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้ผู้ เข้าร่วมสงัเกตุการณ์                 
ได้แก่  1. คณุนิธิ ธุรารัตน์  นกักฎหมาย 
 2. คณุปรีชา ไชยวรรณ ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
 3. คณุประชา   ชยัสวุรรณ ตัวแทนผู้ ถือหุ้ นรายย่อยเพ่ือมาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับ                   
การลงคะแนนเสียง ท่ีเข้าร่วมประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นทราบ 
 ส าหรับผู้ลงคะแนนและตรวจนบัคะแนนจากบริษัท โอเจ อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากัด ท าการลงคะแนน
และการตรวจนบัคะแนนในการประชมุ 
 จากนัน้พิธีกรได้ชีแ้จงถึงระเบียบวาระการประชุมทัง้หมด 9 ระเบียบวาระ ตามรายละเอียดในหนงัสือ
เชิญประชุมท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นแล้ว และแจ้งรายละเอียดการนับองค์ประชุมผู้ ถือหุ้ น การออกเสียงวิธีการ
ลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง มตขิองท่ีประชมุ และการเผยแพร่มตขิองท่ีประชมุ ดงันี ้
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การนบัองค์ประชมุผู้ ถือหุ้น มีรายละเอียดดงันี ้
 การนบั 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 เสียง โดยท่านผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้น
ท่ีถืออยูห่รือเทา่กบัจ านวนท่ีได้รับมอบฉนัทะ 
 การนบัองค์ประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ เข้าร่วมประชุมซึ่งนบัจากผู้ 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 เข้าร่วมประชุม ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมหาก               
ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ท่ีจะลงมต ิไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดแสดงตนโดยยกมือขึน้
เพ่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากทา่น เพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียงในวาระนัน้ 
 ส าหรับวาระท่ี 6 เร่ืองการพิจารอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงมติในบตัรลงคะแนน เพ่ือออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการได้ทัง้ชดุ หรือเป็นรายบคุคล 
 บตัรลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอ่ืนใดนอกจากเคร่ืองหมายถกูและกากบาท หรือมีการกามากกว่า
หนึง่ชอ่ง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาจะถือเป็นบตัรเสีย 
การนบัคะแนนเสียงมีรายละเอียดดงันี ้
 การนบัคะแนนในแตล่ะวาระจะนบัจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงในวาระนัน้ ๆ ซึ่งอาจมีจ านวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นบางรายเข้ามา
เพิ่มเติมหรืออกจากห้องประชุมก่อน ทัง้นี ้ผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระจะรวบรวมผลและแจ้งให้ท่ีประชมุ
ทราบภายหลงัจากเสร็จสิน้การลงคะแนนในแตล่ะวาระ ดงันัน้ เพ่ือความรวดเร็วในการนบัคะแนนเสียง ขอเรียน
เสนอให้ใช้วิธีการดงันี ้คือ 
 กรณีท่ีไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชมุมีมติเป็น
เอกฉันท์ อนุมัติ/ รับทราบ / รับรองตามมติท่ีน าเสนอแล้วแต่กรณีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง                   
จะน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ๆ ส่วนคะแนนท่ีเหลือ
จะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ 
 ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนในทุกกรณี โดยเจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นใน
กรณี ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ ท่ีเห็นด้วยทัง้หมดในภายหลัง โดย
ภายหลงัจากเสร็จสิน้การประชุมครบทุกวาระแล้ว บริษัทฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนท่ีเหลือซึ่งยงัไม่ได้เก็บจาก                
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด เพ่ือความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้ ถือหุ้นได้ลงมติในแตล่ะวาระ
แล้วในหนงัสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงของท่านจะได้รบการบนัทึกในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้ รับมอบฉันทะไม่
ต้องลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนอีก แต่หากเป็นกรณีท่ีผู้มอบฉันทะมิได้ก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะลงมติ
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อย่างใดเป็นการเฉพาะ กรณีนีผู้้ รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามดลุยพินิจของผู้ รับมอบฉนัทะเองซึง่
ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน จึงถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบกับการออกเสียง วิธีการ
ลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ตามท่ีกลา่วมาข้างต้น 
มตขิองท่ีประชมุในแตล่ะวาระมีรายละเอียดดงันี ้
 การนบัคะแนนเสียงท่ีถือเป็นมติท่ีประชุม ส าหรับวาระท่ี 2, 4, 5, 6 และ 8 จะใช้คะแนนเสียงข้างมาก
เป็นมตท่ีิประชมุ ผู้ ถือหุ้นหนึง่รายมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉันทะมา ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานฯ ในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด  
 ส าหรับวาระท่ี 7 จะใช้คะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียง ส าหรับวาระท่ี 1 และ 3 เป็นวาะเพ่ือรับทราบ ไม่มีการลงคะแนน ส าหรับวาระท่ี 9                     
การพิจารณาวาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี) กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ี
ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุก็จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของกฎหมายซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแหง่
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ว่า “เม่ือท่ีประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืน
นอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุอีกก็ได้" 
การเผยแพร่มตขิองท่ีประชมุ มีรายละเอียดดงันี ้
 บริษัทฯ ท าการบนัทกึภาพ และเสียงตลอดระยะเวลาการประชมุ และแจ้งมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันท าการถัดไป รวมทัง้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่าน 
Website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบรายงานการประชุม  และสามารถตรวจสอบ                   
ความถกูต้องได้ 
 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยต่อท่ีประชุม ได้โปรดยกมือ                       
เม่ือประธานในท่ีประชมุอนญุาตแล้ว ขอให้ท่านแจ้ง ช่ือ – นามสกลุ ให้ชดัเจน ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการบนัทึก
รายงานการประชมุ 
 ส าหรับปีนี ้ตามประกาศข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขท่ี บจ.(ว) 8/2560 เม่ือวนัท่ี 
2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เร่ืองการปรับปรุงการจัดส่งรายงานและข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ท่ีเดิมให้บริษัท                    
จดทะเบียนส่งรายงานประจ าปีเป็นแบบรูปเล่ม  ปรับปรุงใหม่ โดยให้ยกเลิกแบบรูปเล่ม และให้ส่งข้อมูลแบบ
อิเล็คทรอนิคส์แทน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดภาระของบริษัทจดทะเบียนนัน้ เพ่ือให้สอดคล้องการปรับปรุง
เกณฑ์การจัดส่งรายงานและข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนดงักล่าว บริษัทฯ จึงของดการแจกหนังสือรายงาน
ประจ าปี 2560  แตผู่้ ถือหุ้นยงัคงได้รับข้อมลูครบถ้วนและเพียงพอตอ่การตดัสินใจลงทนุจากแผน่ซีดี 
 ทัง้นีพ้ิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามเก่ียวกับหลักเกณฑ์เร่ืองการลงคะแนน ปรากฏว่าไม่มี                    
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดซกัถามหรือท้วงตงิ  
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 จากนัน้ประธานฯ ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุตามท่ีได้ก าหนดให้หนงัสือนดัประชมุ
ดงัตอ่ไปนี ้
ข้อเสนอแนะ จากคณุพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยมาด้วยตนเอง  

1. บริษัทฯ ควรด าเนินการพิมพ์รูปเล่มรายงานประจ าปีของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีมาเข้าร่วมประชุม
พิจารณาเนือ้หาส าคญั เชน่ งบการเงิน เป็นต้น 

2. บริษัทฯ ควรจดัอาหารกลอ่ง ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 
3. บริษัทฯ ควรพิจารณาสถานท่ีจดัประชมุเพ่ือความเหมาะสม เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายเดนิทางไกล 
4. บริษัทฯ ควรมีบริการรถตู้ รับ-สง่ จากตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมาเข้า

ร่วมประชมุ 
ค าชีแ้จงจากประธานฯ 

1. บริษัทฯ จะพิจารณาด าเนินการพิมพ์เลม่รายงานประจ าปีจ านวนหนึง่ส าหรับการประชมุครัง้หน้า 
2. บริษัทฯ จะให้ฝ่ายบริหารไปพิจารณา 
3. บริษัทฯ ได้พิจารณาเลือกสถานท่ีในการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของ

บริษัทฯ ซึ่งอยู่จงัหวดัปทมุธานี ท่ีมีการคมนาคมท่ีสะดวกตอ่การเดินทางของผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ เตรียม
บริการรถตู้ รับ-ส่ง ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมาเข้าร่วมประชมุบริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงแรม ทัง้นีเ้พ่ือสนบัสนุนแนว
ทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ แตห่ากในอนาคตบริษัทฯ มีผลประกอบการดี อาจจะพิจารณา
เปล่ียนแปลงสถานท่ีจดัประชมุตอ่ไป 

4. บริษัทฯ จะพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 
 
วาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
 ส าหรับวาระนีเ้ป็นการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ของคณะกรรมการชดุย่อยซึง่ประธานฯ 

ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 13 ตลุาคม  – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึง่ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้น

ทา่นใด เสนอวาระและรายช่ือบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

จากนัน้ได้เชิญประธานคณะกรรมการชดุย่อยสรุปเร่ืองตา่งๆ ให้ท่ีประชมุทราบ ดงันี ้
 คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า ส าหรับปี 2560 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้หมดจ านวน 5 ครัง้ รวมทัง้ได้จดัการประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2560 โดยมีกรรมการอิสระอีก 3 ทา่นเข้าร่วมด้วย โดยไมมี่ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมจ านวน 
1 ครัง้ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้สอบบญัชีของบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั อย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้บริษัทฯ  
มีการบริหารจดัการท่ีโปร่งใส ถกูต้อง ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
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 ส าหรับรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ด าเนินการตรวจสอบบญัชีร่วมกับผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอกคือบริษัท 
แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีความมัน่ใจวา่ 

1. บริษัทฯ มีมาตราฐานการตรวจสอบระบบบญัชีเป็นไปตามหลกัมาตรฐานสากล 
2. บริษัทฯ มีการบริหารจดัการท่ีดีภายใต้กรอบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3. บริษัทฯ มีการตรวจสอบระบบควบคมุภายในท่ีรัดกมุไมผ่ิดพลาด 
4. บริษัทฯ มีการสอบทานการบริหารความเส่ียงอย่างเพียงพอ 
5. บริษัทฯ มีการพิจารณาตอ่รองราคาวา่จ้างผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ เพ่ือน าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น 
6. บริษัทฯ มีการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง 

โปร่งใส 
ส าหรับในรายละเอียดเพิ่มเตมิระบใุนรายงานประจ าปีท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้ว 

 
 ดร.วิชญะ เครืองาม ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี รายงานวา่  

ในการสร้างความมัง่คัง่และยัง่ยืนแก่ธุรกิจนัน้ บริษัทฯ จ าเป็นท่ีจะต้องมีกลยทุธ์ท่ีดีในการท าธุรกิจเพ่ือ
ผลตอบแทนท่ีมัง่คัง่แก่บริษัทฯ ควบคูไ่ปกบัการบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล เพ่ือความยัง่ยืนแก่ผู้ มีสว่นได้เสีย
ของบริษัทฯ ในทกุภาคสว่น  

คณะกรรมการบริษัทเห็นความส าคญัของการสร้างธรรมาภิบาลในบริษัทฯ จงึได้แตง่ตัง้ “คณะกรรมการ
ก ากับดแูลกิจการท่ีดี” เพ่ือก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง (1) 
สิทธิของผู้ ถือหุ้น (2) การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั (3) บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย(4) การเปิดเผยข้อมลู
และความโปร่งใส (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ (6) การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ปี 2560 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีได้มีการประชุมไปทัง้สิน้ 6 ครัง้ และได้ผลักดนันโยบาย
ส าคญัให้ส าเร็จไปแล้วหลายเร่ือง และจากการด าเนินการอย่างจริงจงัและต่อเน่ืองของคณะกรรมการ ท าให้
บริษัทฯ ได้รับการยอมรับด้านธรรมาภิบาลจากหนว่ยงานตา่งๆ ดงันี ้

 โครงการส ารวจการก ากับดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย  (CGR - CG Score) โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน CG Score อยู่ในระดบั “ดีมาก” เทียบเท่าระดบั 4 ดาวจากทัง้หมด 5 
ดาวและคะแนนท่ีบริษัทฯ ได้คือ 88% สงูกว่าคา่เฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมท่ีได้คะแนน 80% ซึ่งถือเป็น
การได้รับการประเมินในระดบัดีมากเป็นครัง้แรกของบริษัทฯและพฒันาขึน้จากปี 2559 ซึ่งอยู่ท่ี 3 ดาว และปี
อ่ืนๆ ก่อนหน้านัน้ท่ีไมไ่ด้รับการประเมิน 

 การประเมินการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
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บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินการจดัประชมุสามญัประจ าปี 2560 ในระดบั 99 คะแนน (จาก 100 คะแนน) สงู
กวา่คา่เฉล่ียของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ท่ี 91.97 คะแนน และพฒันาขึน้จากปี 2559 ในระดบั 97 คะแนน 

 ความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน

ไทยในการตอ่ต้านทจุริต (CAC) และได้รับการรับรองแล้วเม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยการรับรองมีอาย ุ

3 ปี ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้น านโยบายรวมถึงข้อก าหนดตา่งๆ ไปสูก่ารปฏิบตัเิพ่ือตอ่ต้านคอรัปชัน่อย่างเป็นรูปธรรม

ผา่นนโยบายตา่งๆ ของบริษัทฯ ตอ่ไป 

 คุณโสภณ ผลประสิทธ์ิ ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียงรายงานว่า ส าหรับปี 2560 
คณะกรรมการก ากบัดแูลความเส่ียงมีการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ คณะกรรมการได้ผลกัดนัเร่ืองหลกัๆ ดงันี ้

 การด าเนินการจดัการความเส่ียง และตดิตามแนวทางแก้ไขปัญหาประจ าปี 2560 ได้แก่ 
- ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ เชน่ เร่ืองนวตักรรมใหม ่ท่ีท าให้มีสินค้ามาทดแทน บริษัทฯ มุง่เน้นใช้นวตักรรมหรือ 
 เทคโนโลยีขัน้สงูในการพฒันาสินค้าและบริการท่ีมีมลูคา่เพิ่มสงู เพ่ือเพิ่มยอดขาย โดยมีการจดัตัง้แผนก  
 Product Development เป็นการท างานร่วมกบัแผนกผลิตท่ีเก่ียวข้อง 
- ความเส่ียงด้านการปฏิบตักิาร ได้แก่ 
1. เร่ืองการประกอบธุรกิจสินค้าโภคภณัฑ์ (Commodity Market) ท่ีมีมาตรฐานเดียวกนัทัว่โลก ท าให้ราคาของ

สินค้าโภคภณัฑ์ถกูก าหนดโดยอปุสงค์และอปุทานของตลาดโลก  
บริษัทฯ มีแนวทางการจดัการความเส่ียงโดยมีการติดตามการเสนองานลกูค้าโดยใช้โปรแกรมซอฟแวร์ในการ
บริหารการขาย การให้บริการลกูค้าแบบครบวงจร (Total Solution Provider) เพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัสินค้า
รวมถึงการขยายตลาดเกิดใหม ่(Emerging Market) เพ่ือลดความเส่ียงดงักลา่วท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

2. เร่ืองการบริหารทรัพยากรบคุคลและการพฒันาขีดความสามารถบคุลากรเพ่ือรองรับการเตบิโตในอนาคต  
บริษัทฯ ได้จดัหลกัสตูรท่ีเหมาะสมกบัพนกังานในแตล่ะระดบั รวมถึงหลกัสตูรพฒันาทกัษะด้านภาวะความ
เป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม เพ่ือรองรับการขยายตวัทางธุรกิจในอนาคต 

3.  เร่ืองการควบคมุราคาต้นทนุวตัถดุิบ บริษัทฯ มีแนวทางการจดัการความเส่ียงโดยมีการใช้ระบบ ERP เข้ามา
ชว่ยในการควบคมุราคาต้นทนุวตัถดุบิดงักลา่ว 

4.  เร่ืองการควบคุมคุณภาพสินค้า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเร่ืองสินค้าของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐานแก่
พนกังานรายไตรมาสมีการตรวจสอบคณุภาพสินค้าและบริการโดยมีเกณฑ์ท่ีเข้มงวดมากขึน้ 

5.  เร่ืองการขาดแคลนแรงงานและคา่แรงท่ีเพิ่มขึน้ บริษัทฯ มองเห็นถึงความเส่ียงของการขาดแคลนแรงงานและ
คา่แรงท่ีเพิ่มขึน้ จึงได้มีการด าเนินกิจกรรมการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัมหาวิทยาลยัและหน่วยงานตา่ง ๆ 
เพ่ือให้หนว่ยงานภายนอกรู้จกับริษัทฯ รวมถึงมีโครงการรับนกัศกึษาเข้าฝึกงานและท างาน  

6.  เ ร่ืองการเ ช่ือมต่อระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขัดข้อง และจากการบุกรุกโจมตีจาก
บคุคลภายนอก บริษัทฯ มีแนวทางการจดัการควบคมุและแก้ไขปัญหา ได้แก่ การตรวจสอบระบบเครือข่าย
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ส่ือสารหลกั การติดตัง้ระบบเครือข่ายเพ่ือป้องกันและเตือนภัย การจดัท าแผนหรือขัน้ตอนปฏิบตัิท่ีจ าเป็น
ตามล าดบั การตรวจสอบ Policy และ Log ของระบบป้องกัน การบุกรุกระบบเครือข่าย การติดตัง้ระบบ
ป้องกนัไวรัสกบัเคร่ืองแมข่า่ย รวมทัง้การอพัเดทข้อมลูไวรัสอยา่งสม ่าเสมอ  

- ความเส่ียงด้านการเงิน 
- ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ 
- ความเส่ียงด้านการทจุริตคอร์รัปชนั 
 ส าหรับการประเมินความเส่ียงของประจ าปี 2561 บริษัทฯ ยงัคงติดตามความเส่ียงเร่ืองหลักๆ อย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งคณะกรรมการก ากับดแูลความเส่ียง ได้มีการรายงานบริหารจดัการความเส่ียง ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี 
 คุณวิรัช มรกตกาล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานส าหรับปี 
2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมทัง้หมด 2 ครัง้ ซึ่งภายในปีท่ีผ่านมา
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้มีการพิจารณากรรมการ ท่ีครบวาระและแตง่ตัง้กลบัเข้ามา
ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ รวมถึงการพิจารณคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 โดยค านงึถึงความสอดคล้อง
กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตลอดจน
สภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว  
 ส าหรับการพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 จะน าเสนอในระเบียบวาระท่ี  7ตอ่ไป 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถามเก่ียวกบัประเด็นการสรุปรายงานการปฏิบตัิ
ของคณะกรรมการชุดย่อย แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
รับทราบวา่วาระนีเ้ป็นการรายงานเพื่อทราบจงึไมมี่การลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมรับทราบตามที่รายงานทุกประการ (วาระนีไ้มมี่การลงคะแนน) 
  
วาระที่ 2   เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 ประธานฯ มอบหมายให้คุณญาสุภัสสร ธนเจริญยงฐิติ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แถลงต่อท่ีประชุม
เก่ียวกบัรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560ดงันี ้
 ภายหลงัจากการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2560 
แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมดงักล่าว โดยได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามท่ี
กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ บน www.gel.co.th เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ทัง้นีไ้ด้จดัสง่
ส าเนารายงานการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุรายละเอียดตัง้แตห่น้าท่ี 10-33 ตามเอกสารท่ี
สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 แล้ว 
 ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณารับรอง
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2560 
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 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถามในประเด็น ทกัท้วง หรือขอแก้ไขรายงาน    
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดซกัถาม ประธานฯ 
จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตรัิบรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  
  2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
  ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

   

เห็นด้วย 
 

ไม่เห็นด้วย 
 

งดออกเสียง 
 

บัตรเสีย 

จ านวน (เสียง) 2,195,937,661 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 0 
 

หมายเหตุ:  ในวาระนี ้มีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้อีกจ านวน  271,357,350 หุ้น 

 
วาระท่ี 3 เร่ืองพจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 
 ประธานฯ น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ซึ่งได้
ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2560 ตามเอกสารสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 ซึง่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นไปแล้วพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้(เป็นในรูปแผ่นซีดี) ทัง้นีป้ระธานฯ มอบหมายให้ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช  
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ จัดการ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในด้านตา่งๆ ในรอบปี 2560 ตลอดจนแนวทางการด าเนินกิจการในอนาคตตอ่ท่ีประชมุ 
 ดร.ธวัช  อนันต์ธนวณิช  กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ จัดการ รายงานต่อท่ี
ประชมุดงันี ้ 
ผลการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ การด าเนินงานทางการเงนิ (MD&A) 

หน่วย (ล้านบาท) ปี 2560 ปี 2559
ผลการด าเนินงานทางการเงิน
รายไดจ้ากการขาย 1,762.47 1,585.60        176.87 11.15%
ก าไรขั้นตน้ 155.44 157.30           -1.86 -1.18%
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 201.57 155.50           46.07 29.63%
ก าไรสุทธิ -105.72 84.03              -189.75 -225.81%
ฐานะการเงินของบริษทั
รวมสินทรัพย์ 6,229.08 5,820.50        408.58 7.02%
รวมหน้ีสิน 1,365.37 999.42           365.95 36.62%
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 4,863.71 4,821.08        42.63 0.88%

ข้อมูลผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เพิม่ขึน้ / ลดลง คิดเป็นอตัรา %

 
 
 
รายได้จากการขาย 
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ปี 2560  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 1,762 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของ
ปีก่อน จ านวน 176 ล้านบาท ในปี 2560 บริษัทฯมีการส่งมอบงานผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว (GRC) พืน้คอนกรีตไร้คาน (Post-Tensioned) เพิ่มขึน้ ส่งผลท าให้รายได้จาก
การขายในบริษัทฯเพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
ก าไรขัน้ต้น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรขัน้ต้นรวม จ านวน 155 ล้านบาท  ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน
จ านวน 1.86 ล้านบาท  เน่ืองจากต้นทุนสินค้าท่ีสูงขึน้และราคาขายต่อหน่วยสินค้าลดลง จากการแข่งขันใน
ตลาดเยอะขึน้  มีผลท าให้ก าไรขัน้ต้นลดลงในอตัราร้อยละ 1.18 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคา่ใช้จ่ายขายและบริหาร จ านวน  201 ล้านบาท (รวมคา่ตอบแทนกรรมการ) 
เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อนจ านวน 46 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย 
เงินเดือน  ค่าล่วงเวลา บ าเหน็จ ค่านายหน้า เงินประกันสงัคมค่าท่ีปรึกษาแนะน าโครงการเพิ่มขึน้  เน่ืองจาก
จ านวนของบุคลากรท่ีมารองรับการขยายธุรกิจเพิ่มขึน้และในงวดนีมี้ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อย
เพิ่มขึน้อีกจ านวน 16 ล้านบาท แตบ่ริษัทยอ่ยยงัไมเ่ร่ิมด าเนินธุรกิจซึง่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโรงงาน 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2560  งบการเงินรวมมีผลขาดทุนสุทธิ  105 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีผลก าไรสทุธิ  84 ล้านบาท ปี 2560 มีผลก าไรสทุธิลดลง 189 ล้านบาท 
หรือลดลงในอตัราร้อยละ 225 
สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 6,229 ล้านบาท เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 เพิ่มขึน้ จ านวน 408 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 7.02 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคารลดลง จ านวน 28 ล้านบาท มีเงินฝากประจ าลดลง 50 
ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัลดลง จ านวน 89 ล้านบาท มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้จ านวน 
89 ล้านบาท สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้ 18 ล้านบาท   
หนีส้ิน 

หนีส้ินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 1,365 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จ านวน 365 ล้านบาทคดิเป็นร้อยละ 36.62 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน มีรายละเอียดดงันี ้

หนีส้ินหมุนเวียนท่ีเปล่ียนแปลง เพิ่มขึน้ 294 ล้านบาทเน่ืองจากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นๆ ลดลง
จ านวน 8.99 ล้านบาท มีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึน้  25 ล้านบาท และเงินกู้ จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 
354 ล้านบาท เกิดจากการจดัประเภทเงินกู้ ระยะยาวเป็นเงินกู้ ระยะสัน้เน่ืองจากผิดเง่ือนไขกบัสถาบนัการเงินท่ี
บริษัทฯ ต้องด ารงอตัราความสามารถในการช าระหนีไ้ม่ต ่ากว่า 1.20 เท่าของงบการเงินเฉพาะ  มีหนีส้ินภาระ
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ผกูพนัธ์ประโยชน์พนกังานเกษียณอายเุพิ่มขึน้ จ านวน 4.55 ล้านบาท และบริษัทย่อยมีเงินกู้ ยืมสถาบนัการเงิน
เพิ่มขึน้จ านวน 46 ล้านบาท 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้เกิดจากเงินกู้สถาบนัการเงินท่ีเพิ่มขึน้ของบริษัทย่อย จ านวน 150 ล้านบาท 
และมีภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยค้างจา่ยเพิ่มขึน้ 2.52 ล้านบาท 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  มีจ านวน 4,863.71 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.88 เน่ืองจากในวนัท่ี  
27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้ลดทนุท่ีเรียกช าระแล้วจากการซือ้หุ้นคืนจ านวน 165 ล้านหุ้น จ านวน 140 
ล้านบาท  

เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่สามารถจ าหน่ายหุ้นซือ้คืนได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและได้กลบัรายการส ารอง
เพ่ือการซือ้หุ้นคืนกลบัเป็นก าไรสะสมจ านวน 91ล้านบาท และการลดทนุดงักล่าวท าให้เกิดส่วนเกินทนุจากหุ้น
สามญัซือ้คืนจ านวน 49 ล้านบาท  และมีหนีส้ินผลประโยชน์พนกังานลดลงจากการค านวณของนกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีผลกระทบท าให้ก าไรสะสมเพิ่มขึน้ จ านวน 3.27 ล้านบาทและบริษัทฯ มี
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายเพิ่มขึน้เน่ืองจากมลูคา่ราคาตลาดสงูขึน้ส่งผลท าให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ตาม
จ านวน 109.97ล้านบาท และผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี 2560 มีผลขาดทุนท าให้ส่วน
ของ ผู้ ถือหุ้นลดลงในงวดนีจ้ านวน 105 ล้านบาท 

ส าหรับสดัสว่นรายได้จากการขายเฉพาะบริษัทฯ ของแตล่ะผลิตภณัฑ์ปี 2560 เปรียบเทียบปี 2559 
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 จากแผนภมูิแทง่แสดงให้เห็นวา่บริษัทฯ มีสดัสว่นรายได้ทกุผลิตภณัฑ์ท่ีเพิ่มขึน้ยกเว้นผลิตภณัฑ์แผ่น 
Precast โดยในปี 2559 มีรายได้จ านวน 571 ล้านบาท ลดลงจ านวน 48 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2560 ท่ีมี
รายได้จ านวน 523 ล้านบาท เน่ืองจากปลายปี 2560 ลกูค้าบางส่วนเล่ือนระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ และ
เล่ือนระยะเวลาของสญัญาวา่จ้างกบับริษัทฯ 
 ส าหรับปี 2559 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้วมีรายได้จ านวน 32 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 113 
ล้านบาท อย่างมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกับปี 2560 ท่ีมีรายได้จ านวน 145 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับงาน
โครงการภาครัฐเพิ่มขึน้ และในส่วนผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์พิเศษมีรายได้ลดลงจ านวน 27 ล้านบาท เน่ืองจาก
บริษัทฯ ไม่ชนะการประมลูจากโครงการใหญ่ในปี 2560 แตใ่นปี 2561 บริษัทฯ มีโครงการท่ีชนะการประมลูแล้ว
บางสว่น 
 อยา่งไรก็ตาม ภาพรวมสดัสว่นรายได้ของบริษัทฯ มีจ านวนเพิ่มขึน้ โดยปี 2560 รายได้ของบริษัทฯ มี
จ านวน 1,780 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 194 ล้านบาท เม่ือเทียบจากปี 2559 ท่ีมีสดัส่วนรายได้จ านวน 1,586 
ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 แผนภมูิแทง่แสดงสดัสว่นการเตบิโตของรายได้แตล่ะผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ  โดยจากเดมิท่ีบริษัทฯ มี
รายได้ของผลิตภัณฑ์เสาเข็มเป็นหลัก อยู่ท่ีสดัส่วน 70-80% ของรายได้ทัง้หมด แต่ปัจจุบนับริษัทฯ เร่ิมมีการ
ขยายการเติบโตไปยงัผลิตภณัฑ์อ่ืน และจะคงสดัส่วนผลิตภณัฑ์เสาเข็มอยู่ท่ี 50% เท่านัน้ ซึ่งถือเป็นการขยาย
การท างานแบบครบวงจรมากขึน้ เพ่ือเพิ่มโอกาสการขายงาน และจะยงัคงสดัสว่นนีต้อ่ไป 
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 ส าหรับแผนภูมิแท่ง และกราฟนีเ้ป็นการแสดงรายได้รวมตัง้แตปี่ 2556-2560 โดยกราฟเส้นเป็นการ
แสดงตวัเลขรายได้ตัง้แตปี่ 2556-2560 สว่นแผนภมูิแทง่แตล่ะสีแสดงรายได้แตล่ะผลิตภณัฑ์ของแตล่ะปี เพ่ือให้
เห็นวา่บริษัทฯ มีแนวโน้มของรายได้ท่ีเตบิโตขึน้เกือบทกุปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส าหรับภาพนีเ้ป็นการแสดงพฒันาการของบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2556-2560 พิจารณาจากแผนภูมิแท่ง
เป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีสินทรัพย์ และรายได้ท่ีโตขึน้ทุกปี บริษัทฯ มีการขยายโรงงานตัง้แต่ปี 2556 -
2560 อย่างตอ่เน่ือง มีการก่อสร้างโรงงานจ านวน 5 โรงงาน ได้แก่ โรงงาน Precast โรงงานเสาเข็ม โรงงานผลิต
และจ าหนา่ยลวดเหล็กกล้าชัน้พิเศษ ฯลฯ 
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รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ในปี 2560 มีรายละเอียดดงันี ้

1. การขยายก าลงัการผลิตผลิตภณัฑ์เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง ณ อ าเภอเชียงรากน้อย จงัหวดัปทมุธานี 
เพ่ือรองรับความต้องการการใช้งานของลูกค้าท่ีเพิ่มสูงขึน้มาก ปัจจุบันโรงงานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงได้
ด าเนินการก่อสร้างเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้วและได้เร่ิมการผลิตเสาเข็มเม่ือไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 ท่ีผ่านมา  ซึ่งการ
ขยายก าลังการผลิตครัง้นีช้่วยเพิ่มก าลังการผลิตผลิตภัณฑ์เสาเข็มของบริษัทฯ เป็น 227,550 ลบ.ม. และ
สามารถรองรับงานภาครัฐและภาคเอกชนได้เพิ่มมากขึน้ 

2. การก่อสร้างโรงงานผลิตและจ าหน่ายลวดเหล็กกล้าชัน้พิเศษ (PC Wire and PC Strand) ของบริษัท 
เซเวน่ ไวร์ จ ากดั บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ตัง้อยูจ่งัหวดัระยอง เพ่ือขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปสูธุ่รกิจต้นน า้ ซึง่ PC 
Wire และ PC Strand เป็นสว่นหนึง่ของวตัถดุิบหลกัท่ีใช้ในการผลิตของบริษัทฯ เชน่ เสาเข็ม พืน้คอนกรีตไร้คาน 
ผนงัส าเร็จรูป อนัจะชว่ยให้บริษัทฯ มีการควบคมุต้นทนุได้ดียิ่งขึน้ ซึง่คาดวา่จะเร่ิมด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้
ภายในปี 2561 

3. การร่วมลงทนุในโรงงานผลิตและจ าหน่ายเหล็กรูปพรรณของบริษัท มิลคอน ติฮา จีอีแอล จ ากดั ใน
ประเทศสาธารณรัฐแหง่สหภาพพมา่ของบริษัท Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited บริษัทร่วมท่ีจดัตัง้
ขึน้ในประเทศสิงค์โปร์ ซึง่ประกอบธุรกิจการลงทนุในกิจการร่วมค้าโรงงานและประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณในประเทศพม่านัน้ ผลิตภัณฑ์หลกัของบริษัท มิลคอน ติฮา จีอีแอล จ ากัด คือท่อด า
และท่อจีไอ ซึ่งสดัส่วนการผลิตท่อจีไอและท่อด าในปี 2561 มีสดัส่วนประมาณ 70:30 เพ่ือรองรับความต้องการ
ลกูค้าในประเทศไทยและพมา่ 

4. การก่อสร้างโรงงานผลิตและจ าหนา่ยเสาเข็ม SPUN ของบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัท

รีส์ จ ากัด (GENCI) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ตัง้อยู่อ าเภอเชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี เพ่ือช่วยเพิ่มความ

หลากหลายในผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ และรองรับงาน Infrastructure ได้มากขึน้ โดยเสาเข็ม SPUN เป็นลกัษณะ

เสาเข็มกลมท่ีมีความแข็งแรงสงู ซึง่การก่อสร้างโรงงานคาดวา่จะแล้วเสร็จภายในปี 2561 

รายงานผลงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2560 มีดังนี ้

 
PTT GC PROPYLENE OXIDE เจ้าของโครงการ PTT Global Chemical Public Company Limited (PTTGC) 
ผลิตภณัฑ์  เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง 
ประเภทงาน  โรงงาน 
สถานท่ีตัง้  จงัหวดัระยอง คาดวา่จะเสร็จ กรกฎาคม 2561 
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รถไฟรางคู ่  เจ้าของโครงการกรุงเทพ บี.โอ.ที จ ากดั / ทิพากร จ ากดั 
ผลิตภณัฑ์  เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง 
ประเภทงาน  รถไฟ 
สถานท่ีตัง้  กรุงเทพมหานคร  คาดวา่จะเสร็จ มกราคม 2561 
 
 

 
T1 OFFICE BUILDING  เจ้าของโครงการบริษัท ตนั อิง แอสเซ็ท จ ากดั 
ผลิตภณัฑ์  BIAXIAL SLABเป็นหนึง่ในโครงการ การน านวตักรรมจาก 

ตา่งประเทศของบริษัทฯ น ามาปรับใช้ในประเทศไทย 
ประเภทงาน   อาคารส านกังาน 
สถานท่ีตัง้   กรุงเทพมหานคร  คาดวา่จะเสร็จ พฤษภาคม 2561 
 

 
อาคารปัญญานนัทนสุรณ์  วดัชลประทานรังสฤษฏ์เจ้าของโครงการวดัชลประทานรังสฤษฏ์ 
ผลิตภณัฑ์  คอนกรีตเสริมใยแก้ว (GRC) 
ประเภทงาน  เจดีย์ / อาคารปัญญานนัทนสุรณ์ 
สถานท่ีตัง้  จงัหวดันนทบรีุ  คาดวา่จะเสร็จ พฤษภาคม 2561 
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ICONSIAM เจ้าของโครงการด ิไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
ผลิตภณัฑ์  คอนกรีตเสริมใยแก้ว (GRC) 
ประเภทงาน  ห้างสรรพสินค้าโรงแรม และ อาคารพกัอาศยั 
สถานท่ีตัง้  กรุงเทพมหานคร  คาดวา่จะเสร็จ กรกฎาคม 2561 
 

 
รถไฟฟ้าสายสีแดง เจ้าของโครงการบริษัท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) 
ผลิตภณัฑ์  คอนกรีตเสริมใยแก้ว (GRC) 
ประเภทงาน  ฝ้าเพดาน สถานีรถไฟฟ้า 
สถานท่ีตัง้  กรุงเทพมหานคร  คาดวา่จะเสร็จ กนัยายน 2562 
 

 
รถไฟฟ้าสายสีเขียว เจ้าของโครงการบริษัท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) 
ผลิตภณัฑ์  คอนกรีตเสริมใยแก้ว (GRC) 
ประเภทงาน  NOISE BARRIER 
สถานท่ีตัง้  กรุงเทพมหานคร  คาดวา่จะเสร็จ เมษายน 2561 
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THE ESSE ASOKE เจ้าของโครงการสิงห์ เอสเตท จ ากดั 
ผลิตภณัฑ์  PRECAST / POST-TENSIONED  
ประเภทงาน  คอนโดมิเนียม 53 ชัน้ 
สถานท่ีตัง้  กรุงเทพมหานคร  คาดวา่จะเสร็จ ตลุาคม 2561 
 

 

PRIMOPOSTO  เจ้าของโครงการบริษัท อาร์เอส จ ากดั 
ผลิตภณัฑ์  PRECAST 
ประเภทงาน  อาคารส านกังาน / อาคารพกัอาศยั 
สถานท่ีตัง้  กรุงเทพมหานคร  คาดวา่จะเสร็จ พฤษภาคม 2561 
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รวมทัง้งาน PORTFOLIO งานสถาปัตย์ และงาน PORTFOLIO งานหมู่บ้าน ปี 2560 บริษัทฯ เน้นงาน

แนวราบมากขึน้ เช่น งานเสาเข็ม งานแผ่นพืน้ งานสถาปัตย์แบบครบวงจรสามารถส่งมอบผลงานการสร้างบ้าน
ได้ทัง้หลงัตามภาพท่ีแสดงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 

ส าหรับผลงานบริษัทฯด้านอ่ืนๆ มีดงันี ้
1. การประเมินการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (CG Score) 

• บริษัทฯ ได้รับการประเมินคือ 4 ดาว (Very Good) (88%) 
• พฒันาขึน้จากการประเมินปี 2559 ซึ่ง บริษัทฯ ได้ 3 ดาวเน่ืองจากบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญั ด้านสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้นการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การค านึงถึงบทบาทผู้ มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใส เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่นการเปิดโอกาสเสนอระเบียบวาระการประชุม/เสนอช่ือเป็น
กรรมการระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

2. การประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

• บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมิน 99% (สงูกวา่คา่เฉล่ียทกุบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ 91.97%)  
• พฒันาขึน้จากประเมินปี 2559 ซึง่ บริษัทฯ ได้คะแนน 97% 

3. บริษัทฯ ผ่านการรับรองการประกาศเจตนารมณ์เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition: 
CAC) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตกบัทางสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

• บริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก IOD เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
• ใบรับรองดงักล่าวมีอาย ุ3 ปี 

• บริษัทฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบใบรับรองจาก IOD วนัองัคารท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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ค าถาม จากคุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง  

1. ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลด าเนินการขาดทุนจ านวน 105 ล้านบาท แบ่งเป็นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
จ านวนเทา่ไรโดยแยกจ านวนผลการขาดทนุแตล่ะบริษัทให้ชดัเจน 

2. บริษัท เซเว่น ไวร์ จ ากดั มีทนุจดทะเบียนจ านวน 280 ล้านบาท อยากทราบว่าปัจจุบนับริษัท เซเว่น ไวร์ 
จ ากดั สรุปใช้เงินลงทนุจ านวนเทา่ไร 

3. ผลิตภณัฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว เทียบกบัแผน่กระเบือ้งใยหิน มีคณุภาพและราคาต้นทนุแตกตา่งอย่างไร 
4. บริษัท แมคทริค จ ากัด (มหาชน) บริษัทร่วมของบริษัทฯ จะมีการรับรู้ผลการขาดทุนร่วมสิน้สุดเม่ือใด 

อยา่งไร 
 
ค าตอบ จากคุณวิสัจจา คชเสนา ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิและคุณวุฒชัิย เศรษฐบุตร 

1. ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลด าเนินการขาดทนุจ านวน 105 ล้านบาท เกิดจากบริษัทฯ รับรู้สว่นแบง่ผลขาดทนุ
จากบริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน) จ านวน 81.48 ล้านบาท และบริษัท Wisdom Tree Investment (S) 
PTE. Limited ท่ีลงทุนในกิจการร่วมค้าโรงงานและประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก
รูปพรรณในประเทศพม่าของบริษัท มิลคอน ติฮา จีอีแอล จ ากดั จ านวน 3.10 ล้านบาท รวมเป็นรับรู้ส่วน
แบง่ผลขาดทนุจ านวน 84.58 ล้านบาท และและสว่นท่ีเหลือเป็นผลการขาดทนุของบริษัทฯ  

2. บริษัท เซเว่น ไวร์ จ ากัด ประกาศชีแ้จงเร่ืองเงินการลงทุนเดิมจ านวน 701 ล้านบาท และเงินลงทุนเพิ่ม
จ านวน 30 ล้านบาท รวมเป็น 731 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนจ านวน 280 ล้านบาท มีรายละเอียด 
ดงันี ้
- บริษัท เซเว่น ไวร์ จ ากัด มีทุนจดทะเบียนจ านวน 280 ล้านบาท โดยเพ่ือให้สอดคล้องกับหนึ่งใน
ข้อก าหนดของสิทธิบตัรสง่เสริมของคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 

- เร่ืองเงินการลงทนุจ านวน 701 ล้านบาท และเงินลงทนุเพิ่มจ านวน 30 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทนุทัง้สิน้
จ านวน 731 ล้านบาท แบง่เป็นดงันี ้

- เงินลงทนุจ านวน 300 ล้านบาท เป็นมลูคา่ท่ีดนิจ านวน 300 ล้านบาท ขนาดพืน้ท่ี 40 ไร่ โดยปัจจบุนั
บริษัทฯ ให้บริษัท เซเวน่ ไวร์ จ ากดั เชา่ท่ีดนิผืนดงักลา่ว 

- เงินลงทนุจ านวน 400 ล้านบาท เป็นเงินลงทนุส าหรับการก่อสร้างอาคารส าหรับการติดตัง้เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์ รวมไปถึงสาธารณปูโภค เพ่ือรองรับสายการผลิตดงันี ้
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(1) ลวดแรงดงึสงูส าหรับคอนกรีตอดัแรงแบบเส้นเดี่ยว (Prestressed Concrete Wire - PC Wire) 
 (2) ลวดแรงดึงสูงส าหรับคอนกรีตอัดแรงแบบตีเกลียว (Prestressed Concrete Strands - PC 

Strands) 
 (3) ลวดแรงดงึสงูชนิดดงึเย็น (Cold Drawn Wire - CW) 
- เงินลงทุนจ านวน 31 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนส่วนเพิ่มจากความล่าช้าของขัน้ตอนการอนุมัติการ
ก่อสร้างโรงงานและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของระบบการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเพ่ือรองรับการใช้ไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

 
ค าตอบ ดร.ธวัช  อนันต์ธนวณิช 

3. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้วเป็นสินค้าส าหรับออกแบบมีชิน้ส่วนท่ีได้รูปทรง คมชดั ซึ่งเม่ือเทียบกับ
แผน่กระเบือ้งใยหิน ผลิตภณัฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้วมีราคาสงูกวา่ ซึง่อาจเป็นผลิตภณัฑ์คนละตลาดกนั 

 4. การท่ีบริษัทฯ เข้าร่วมลงทนุในบริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน) นัน้ เพราะเห็นการด าเนินงานท่ีมีศกัยภาพ 
แตใ่นปี 2560 บริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน) มีการรับรู้ผลการขาดทุนจากโครงการงานประปาซึ่งการ
รับรู้ผลการขาดทนุทัง้หมดในปี 2560 แล้ว และคาดวา่ไตรมาสท่ี 1/2561 ผลประกอบการบริษัท แมคทริค 
จ ากดั (มหาชน) นา่จะมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ 

 
ค าถาม คุณสมชาย ปัดภัย จากถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง  
 1. ผู้บริหารมีการวางแผนงานอย่างไร หากบริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน) มีผลประกอบการก าไร จากเดิม

ท่ีมีผลการด าเนินงานขาดทุน และบริษัท แมคทริค จ ากัด (มหาชน) จะสามารถกลับเข้าเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ได้หรือไม่ 

 
ค าตอบ ดร.ธวัช  อนันต์ธนวณิชและคุณวุฒชัิย เศรษฐบุตร  

1. แผนการด าเนินงานของบริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน) มุ่งเน้นงานท่ีถนดัเพ่ือผลประกอบการก าไรและ
มองว่าแผนการด าเนินงานปี 2561 มีแนวโน้มท่ีดีกว่าปี 2560 เน่ืองจากงาน Backlog ปี 2560 มีจ านวน
เพิ่มขึน้ ส าหรับเร่ืองการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท แมคทริค จ ากัด (มหาชน)  นัน้
ปัจจบุนัยงัไมส่ามารถด าเนินการได้เพราะมีผลการด าเนินงานขาดทนุสะสมทางบญัชีจากการตัง้คา่ใช้จ่าย
ในการออกหุ้ นเป็นเกณฑ์ แต่หากผลการด าเนินงานสะสมทางบัญชีมีก าไร บริษัท แมคทริค จ ากัด 
(มหาชน) สามารถท าแผนเพ่ือเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไปได้ 
 

ค าถาม คุณวิเชียร ฐิตโิชตรัิตนา จากถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 
1. การก่อสร้างโรงงานของบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะเปิด

ด าเนินการปี 2561 ไมท่ราบวา่เป็นชว่งไหน 
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2. ส าหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ผู้บริหารมีความมัน่ใจหรือไม่ว่าจะสามารถมีผลก าไรในปี 2561และ
เร่ืองการก่อสร้างโรงงานใหม่ของบริษัทฯ จ านวน 2 โรงงาน บริษัทฯ จะรับรู้ผลก าไรหรือไม ่เพราะอาจมีคา่
เส่ือม และคา่อ่ืนๆ ซึง่มีความกงัวลวา่บริษัทฯ จะไมส่ามารถรับรู้ผลก าไรในปี 2561 

3. จากสภาวะแวดล้อมปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของบริษัทฯผู้บริหารมีความมัน่ใจอย่างไรว่าบริษัทฯ 
จะไมป่ระสบผลการด าเนินงานท่ีขาดทนุเหมือนปี 2560 

 
ค าตอบ ดร.ธวัช  อนันต์ธนวณิช 

1. การก่อสร้างโรงงานของบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จ ากดั จะเปิดด าเนินการประมาณ 
 ไตรมาสท่ี 4/2561 
2. ส าหรับแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทฯ ท่ีแสดงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบในวาระท่ี 3 ของแตล่ะผลิตภณัฑ์ท่ี

มีทัง้หมด 5 ผลิตภณัฑ์นัน้ สาเหตหุลกัท่ีท าให้บริษัทฯ มีผลการด าเนินการไมดี่ในปี 2560 นัน้ 
- เน่ืองจากงานขายและบริการของผลิตภณัฑ์ Precast ท่ีชะลอช่วงปลายปี 2560 และอาจส่งผลตอ่เน่ือง
มาถึงต้นปี 2561 บางส่วน แตบ่ริษัทฯ ท างานอย่างหนกัเร่ืองการขาย และได้รับผลตอบรับท่ีดีจากลกูค้า
อยา่งมีนยัส าคญัซึง่จะสามารถท าให้บริษัทฯ มีผลการด าเนินการกลบัมามีตวัเลขท่ีดีขึน้ในปี 2561 

- เร่ืองการก่อสร้างโรงงานของบริษัท เซเวน่ ไวร์ จ ากดั และบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ 
จ ากดั บริษัทฯ พยายามท าให้มีการผลิตและจ าหนา่ยโดยเร็ว เพ่ือให้ระยะเวลาการคืนทนุสัน้ท่ีสดุและท า
ให้บริษัทยอ่ยมีผลประกอบการท่ีมีรายได้โดยเร็วท่ีสดุ 

3. บริษัทฯ เร่ิมมีสญัญาณในตวัเลขจากการขายท่ีเร่ิมดีขึน้ในปี 2561 เม่ือเทียบจากปี 2560 และบริษัทฯ มี 
Backlog ประมาณ 1,600-1,700 ล้านบาทซึ่งไม่รวมงานท่ีท าไปแล้วในไตรมาสท่ี 1/2561 และคาดว่าจะ
สามารถท าให้บริษัทฯ มีผลประกอบการดีขึน้ 
 

ค าถาม  คุณพัชระ มาศสกุลพรรณ จากถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 
1. บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเป็นซัพพลายเออร์  และด าเนินการก่อสร้าง ไม่ทราบว่ามีการแบ่งสัดส่วน                       

การด าเนินงานอยา่งไร และมีการก่อสร้างโครงการงานประปาใชห่รือไม่ 
2. ขอแนะน าว่า บริษัทฯ ไม่ควรด าเนินการรับเหมาก่อสร้างเพราะอาจเกิดปัญหา หากบริษัทฯ ไม่มีความ

ช านาญ 
 
ค าตอบ ดร.ธวัช  อนันต์ธนวณิช 

1. การก่อสร้างโครงการงานประปาเป็นของบริษัท ร่วมคือบริษัท แมคทริค จ ากัด (มหาชน) ส าหรับ                      
การด าเนินงานธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ การผลิต และส่งมอบงาน รวมถึงบางผลิตภณัฑ์จะมีการติดตัง้
ด้วย 

2. ขอขอบคณุส าหรับค าแนะน า 
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ค าถาม  คุณนฤมล บุญประสิทธ์ิกุล จากถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 
1. บริษัทฯ มี Backlog ประมาณ 1,600-1,700 ล้านบาทสามารถรับรู้รายได้ในปี 2561 ก่ีเปอร์เซ็นต์ 

ค าตอบ ดร.ธวัช  อนันต์ธนวณิช 
1. จ านวน Backlog ประมาณ 1,600-1,700 ล้านบาทบริษัทฯ คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2561 ทัง้หมด หาก

ลกูค้าไมมี่การชะลอโครงการ 
 
ค าถาม คุณสัญฌา ศรีอุทัยจากถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 

1. อยากทราบแนวโน้มธุรกิจในประเทศพมา่มีทิศทางเป็นอย่างไร 
2. อยากขอความรู้เร่ืองผลิตภณัฑ์คอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรงโดยใช้แรงเหว่ียง (“Spun Pile”) แนวโน้มตลาด

เป็นอยา่งไร มีคูแ่ขง่มากน้อยเพียงใดและบริษัทฯ มีโอกาสประสบผลส าเร็จหรือไม ่
ค าตอบ ดร.ธวัช  อนันต์ธนวณิช 

1. บริษัทฯ พยายามน าผลิตภัณฑ์ Post-Tensioned เข้าไปจ าหน่าย เพราะเป็นสินค้าท่ีไม่ลงทุนโรงงาน คือ
ส่งทีมงานเข้าไปก่อสร้างได้ทันที บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ประมาณ 2-3 โครงการแต่การด าเนินงานใน
ประเทศพมา่คอ่ยข้างลา่ช้า ท าให้บริษัทฯ ไมมุ่ง่เน้นไปขยายตลาดท่ีประเทศพม่ามากนกั แตอ่ยา่งไรก็ตาม
บริษัทฯ มีแผนกการตลาดท่ีจะเข้าไปส ารวจทิศทาง และแนวโน้มของตลาดในประเทศพม่าอย่างตอ่เน่ือง 
หากทิศทางตลาดในประเทศพม่ามีแนวโน้มท่ีดีขึน้ บริษัทฯ ก็จะเข้าไปในตลาดพม่าทนัทีเพ่ือไม่ให้พลาด
โอกาสทางธุรกิจ  

2. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหว่ียง (“Spun Pile”) มีต้นก าเนิดจากประเทศญ่ีปุ่ น
ส าหรับประเทศไทยมีผลิตภณัฑ์เสาเข็ม Spun Pile มานานเช่นกัน มีโรงงานผลิตรายใหญ่ประมาณ 5-6 
โรงงาน โดยเสาเข็ม Spun Pile เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีการผลิตขัน้สูง จึงท าให้ไม่มีคู่แข่งมาก ซึ่ง
แนวโน้มทิศทางตลาดอนาคต จะมีผู้ ใช้งานเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะงานด้าน Infrastructure และงานก่อสร้างท่ี
ต้องการคณุภาพสงู สามารถพิจารณาจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศฮ่องกง ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศ
สิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ไม่มีการใช้เสาเข็มตอกแบบประเทศไทยในปัจจุบนัเท่าไรนกั ส่วนใหญ่จะใช้
เสาเข็ม Spun Pile ทัง้สิน้ บริษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสและศกัยภาพท่ีเพียงพอของบริษัทฯ ประกอบกับ
บริษัทฯ มีฐานลกูค้าบางส่วน บริษัทฯ มีพนัธมิตรทางธุรกิจคือ บริษัท Nippon Concrete Industries Co., 
Ltd. ของประเทศญ่ีปุ่ น ท าให้บริษัทฯ มองวา่จะสามารถท าตลาดได้ไมย่ากนกั 

 
ค าถาม จากคุณพัชรินทร์ ชาญเมธาผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 

1. อยากทราบก าลงัการผลิตจริง และปริมาณการผลิตจริงของบริษัทฯ ในเนือ้หาเล่มรายงานประจ าปี 2560 
หน้าท่ี 21ท าไมก าลงัอตัราการใช้ก าลงัการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอดัแรงปี 2559 อยูท่ี่ 60.81% และปี 2560 
กลบัลดลงเหลือ 53.94% บริษัทฯ จะมีโอกาส หรือทิศทางอยา่งไร 

2. อยากทราบว่าผลิตภัณฑ์พืน้คอนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้คานมีอัตราการใช้ก าลงัการผลิตอยู่ท่ี 90.82% 
เกือบเตม็ 100%เพียงผลิตภณัฑ์เดียว ขออธิบายรายละเอียด 
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3. ผลิตภณัฑ์ปนูซีเมนต์พิเศษ ท่ีอตัราการใช้ก าลงัการผลิตอยูท่ี่ 33.29% ไมท่ราบวา่บริษัทฯ วางแผนอยา่งไร  
4. ภาพรวมทิศทางการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ยงัผลิตไม่เต็มก าลงัเกือบทุกตวั บริษัทฯ วางแผนอย่างไร 

เพ่ือสร้างความชดัเจนให้ผู้ ถือหุ้น 
 
ค าตอบ ดร.ธวัช  อนันต์ธนวณิช 

1. ในสว่นของตวัเลขก าลงัการผลิตของผลิตภณัฑ์เสาเข็มคอนกรีตอดัแรงนัน้ จะวดัก าลงัการผลิตจากคิวของ
คอนกรีตท่ีผลิต เน่ืองจากมีข้อจ ากดับนไลน์การผลิตของบริษัทฯ ซึ่งการผลิตเสาเข็ม ขนาดเล็กหรือขนาด
ใหญ่ บริษัทฯ จะใช้พืน้ท่ีในการผลิตเทา่กนั ถ้าลกูค้าสัง่ผลิตเสาเข็มขนาดใหญ่ ก าลงัการผลิตของบริษัทฯ 
ก็จะเพิ่มขึน้ตาม และในทางกลบักนั การผลิตเสาเข็มขนาดเล็ก ก็จะมีก าลงัการผลิตท่ีลดลง ซึ่งถ้าลกูค้า
สัง่ผลิตเสาเข็มขนาดเล็ก บริษัทฯ ก็จะผลิตได้น้อยด้วยเชน่กนั ฉะนัน้ก าลงัการผลิตท่ีมีการผลิตลดลงในปี 
2560 จากปี 2559 เน่ืองจากปี 2560 บริษัทฯ ผลิตเสาเข็มเล็กเพ่ือรองรับงานหมู่บ้านเยอะขึน้ แตไ่ลน์การ
ผลิตของบริษัทฯ เตม็ทัง้ปี ในปี 2561 บริษัทฯ ยงัมองเห็นทิศทางการด าเนินของบริษัทฯ ท่ีมีแนวโน้มดีขึน้ 
จากการท่ีบริษัทฯ มีจ านวน Backlog รวมโครงการหมู่บ้านเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีโรงงานเสาเข็มแห่งใหมท่ี่ได้
เปิดด าเนินการแล้วนัน้ ก็ยงัคงไมเ่พียงพอตอ่การสัง่สินค้าจากลกูค้าท่ีเข้ามา  

2. ผลิตภัณฑ์พืน้คอนกรีตอัดแรงในท่ีชนิดไร้คาน Post-Tensioned เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ต้องมีโรงงาน หรือ
เตรียมการท่ียุ่งยาก เพียงแต่เป็นการวางลวดเหล็กท่ีหน้างานเท่านัน้  การมีก าลังการผลิตเต็มท่ีเพราะ
ทีมงานบริหารมีการรับงานเต็มท่ี ส าหรับทิศทางอนาคต บริษัทฯ มุง่เน้นสินค้าท่ีมีนวตักรรม เชน่ โครงการ
ตกึ T1 OFFICE BUILDING ท่ีบริษัทฯ ใช้นวตักรรมช่ือ BIAXIAL SLAB เพ่ือเพิ่มมลูคา่ของสินค้าบริษัทฯ 

3. ในปี 2560 ผลิตภณัฑ์ปนูซีเมนต์พิเศษของบริษัทฯ ได้รับการประมลูจากโครงการรายใหญ่แล้ว โดยได้เร่ิม
ด าเนินการผลิตเต็มก าลัง 24 ชั่วโมง เพ่ือรองรับการประมูลท่ีได้มา และก าลังมองหาแหล่งการผลิต
เพิ่มเตมิ บริษัทฯ มองวา่อนาคตมีทิศทางท่ีดี 

4. ส าหรับผลิตภัณฑ์แผ่น Precast ภาพรวมทิศทางการผลิตของผลิตภัณฑ์มีก าลงัการผลิตตารางเมตรท่ี 
มากขึน้ แต่รายได้ลดลง เน่ืองจากราคาแข่งขนัในตลาดค่อนข้างสูง มีผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตโดยการใช้ตาราง
เมตรเยอะ แตร่าคาตอ่หนว่ยน้อยลง ผลิตภณัฑ์แผน่ Precast มีการเพิ่มก าลงัการผลิตจากปี 2559 จ านวน 
700,000 ตารางเมตร มาเป็นจ านวน 924,000 ตารางเมตรในปี 2560 เน่ืองจากเป็นการเพิ่มไลน์การผลิต
เพ่ือรองรับฐานลกูค้าท่ีเพิ่มแตล่กูค้าเล่ือนการก่อสร้างโครงการ ท าให้บริษัทฯ มีตวัเลขของก าลงัการผลิต
ลดลงดงักลา่ว 

 
ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ จากคุณธิตพิงศ์ ตัง้พูนผลวิวัฒน์ 
  ส าหรับภาพรวมของ GDP ของประเทศไทยเติบโตอยู่ท่ี 3.9% จากตวัเลขของ Office of the National 
Economic and Social Development Board หรือส านักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคจาก
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ข้อมลู ณ วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 แต่
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หากมองเฉพาะภาคอตุสาหกรรมการก่อสร้าง มีตวัเลขติดลบซึ่งปรับตวัลดลงตามการลดลงของการก่อสร้างทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชนการผลิตสาขาก่อสร้างมีตวัเลขลดลงท่ี 5.3 %  
  เน่ืองจากการก่อสร้างของรัฐบาลลดลงสอดคล้องกบัการลดลงของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
มีโครงการจากภาครัฐจริงแต่เป็นเพียงตัวเลข เม็ดเงินส าหรับจ่ายจริงอยู่ระหว่างขัน้ตอนด าเนินการ  ท าให้
โครงการ infrastructure บางโครงการมีการชะลอการด าเนินงาน แต่บริษัทฯ ได้มีการวางแผนเตรียมพืน้ท่ี               
เพ่ือรองรับการผลิตไปแล้ว ท าให้บริษัทฯ จ าเป็นต้องเปล่ียนแผนการผลิตจากงานเสาเข็มขนาดใหญ่ ท่ีมีผลิต
ภาพสูงไปเป็นงานเสาเข็มขนาดเล็กท่ีมีผลิตภาพต ่าทดแทน เพ่ือรองรับงานหมู่บ้านท่ีมีการแข่งขันสูง  ดงันัน้
บริษัทฯ จึงอยากจะปรับเปล่ียนมาผลิตเสาเข็มสปัน เพ่ือหลีกเล่ียงการแข่งขนัท่ีสูงและเพิ่มมลูค่าสินค้าอีกทาง
หนึง่ 
  บริษัทฯ จงึเร่ิมท าธุรกิจย้อนกลบัสู่ต้นน า้ของธุรกิจ คือ การก่อสร้างโรงงานผลิตและจ าหนา่ยลวดแรงดงึสงู
สูงชัน้คุณภาพพิเศษของบริษัทย่อย คือ บริษัท เซเว่น ไวร์ จ ากัด เพ่ือควบคุมการผลิตเหล็กท่ีมีประสิทธิภาพ 
ควบคมุราคาต้นทนุท่ีต ่ากวา่คูแ่ขง่ และสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนัตอ่ไป 
 
ค าถาม ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 

1. บริษัทฯ มีการเก็บเงินจากลูกค้าอย่างไร การเก็บเงินครบหรือไม่ มีหนีเ้สียมากน้อยเพียงใด มีระยะเวลา
การเก็บเงิน และมีมาตรการตดิตามทวงหนีอ้ยา่งไร 

2. บริษัทฯ ควรมีตรวจสอบประวัติลูกค้าอย่างละเอียด เน่ืองจากลูกค้าในอดีตท่ีมีผลประกอบการดี แต่
ปัจจบุนัลกูค้ารายเดิมอาจจะไม่สามารถช าระเงินตามปกติได้บริษัทฯ อาจจะไม่ทราบข้อมลูเชิงลึกดงันัน้
บริษัทฯ ควรมีมาตรการท่ีชดัเจน 
 

ค าตอบ ดร.ธวัช  อนันต์ธนวณิช 
1. การเก็บเงินจากลกูค้าของบริษัทฯ เก็บไมไ่ด้ 100% แตบ่ริษัทฯ มีมาตรการควบคมุตดิตามทวงหนีโ้ดย 
 จากเดมิมีการประชมุเร่ืองการเก็บเงินจากลกูค้าเดือนละ 1 ครัง้ มีการเปล่ียนเป็นประชมุอาทิตย์ละ 1 ครัง้ 

  ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีการคดักรองลกูค้าอยา่งชดัเจน 
 
ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิ จากคุณธิตพิงศ์ ตัง้พูนผลวิวัฒน์ 

2. ขอขอบคณุค าแนะน าและบริษัทฯ จะรับพิจารณา 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่ 25 จาก 39 
 

ค าถาม จากคุณพงศธร ฉัตรนะรัชต์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 
1. ส าหรับส่วนทรัพย์สินท่ีสูง และเงินส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีจ านวนประมาณ 5,000 ล้านบาท เช่น เงินลงทุน

ต่างๆ ผู้บริหารจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร เพ่ือให้มีผลก าไรกลับคืนเน่ืองจากบริษัทฯ ท าธุรกิจท่ีมี 
Margin ต ่า 

ค าตอบ จากคุณธิตพิงศ์ ตัง้พูนผลวิวัฒน์ 
1. ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเร่ืองท่ีดินท่ีอยู่อ าเภอเชียงรากน้อย จ.ปทุมธานี และท่ีจ.ระยอง เดิม

บริษัทฯ มีแผนการด าเนินธุรกิจระยะ 3-5 ปี มีการบริหารงานภายในเพ่ือรอสภาวะตลาดท่ีพร้อม                         
มีการเจรจากับพนัธมิตรทางธุรกิจ ปัจจุบนับริษัทฯ ยงัไม่มีแผนแน่นอน เพียงแต่เป็นการเตรียมท่ีดินเพ่ือ
การขยายธุรกิจ 
ทัง้นีก้ารด าเนินธุรกิจใดๆ บริษัทฯ ค านึงเสมอว่า บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาด หรือ
สดัสว่นก าไร (Margin) ท่ีต ่า ผู้บริหารจงึเปล่ียนวิสยัทศัน์ใหม่จากเดมิท่ีขายเพียงเสาเข็ม จงึได้ปรับเปล่ียน
ให้มีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายเพ่ือเพิ่มมลูคา่ของผลิตภณัฑ์ บริษัทฯ ไม่อยากด าเนินธุรกิจท่ีมีส่วนแบ่งทาง
การตลาด หรือสดัสว่นก าไร (Margin) เพียง 5-7% ซึง่ปัจจบุนัผู้บริหารได้ริเร่ิมน าผลิตภณัฑ์ใหม่มาทดลอง
ตลาดแตย่งัไมส่ามารถเปิดเผยได้ 
 
 

ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิดร.ธวัช  อนันต์ธนวณิช 
1. บริษัทฯ ต้องการขยายธุรกิจโดยใช้ Core business ทัง้ 5 ผลิตภัณฑ์ ท่ีเป็นตวัขับเคล่ือนสร้างรายได้ 

บริษัทฯ ต้องการสร้างโรงงาน ต้องการขยายฐานลกูค้า ต้องการสร้างรายได้โดยใช้ พืน้ฐานด้านวิศวกรรม
แตเ่น่ืองจากสภาวะเศษรฐกิจท่ีผ่านมาอาจจะไม่เอือ้อ านวย แตบ่ริษัทฯ มัน่ใจว่าเราจะต้องเป็นหนึ่งผู้น า
ด้านวสัดกุารก่อสร้างของไทยอนัดบัต้นๆ อย่างแน่นอน  ในอดีตบริษัทฯ เคยมีความยากล าบากในการ
ขายเสาเข็ม เน่ืองจากไม่มีใครสนใจว่าการก่อสร้างจะต้องใช้เสาเข็มย่ีห้อใด แต่ปัจจุบนัลูกค้าเลือกใช้
เสาเข็มท่ีมีคณุภาพ ลกูค้าเร่ิมมองเร่ืองความปลอดภยั เพ่ือให้มัน่ใจวา่การใช้เสาเข็มท่ีมีคณุภาพจะไม่ท า
ให้งานก่อสร้างเกิดความเสียหาย มีลกูค้ารายใหญ่บางรายเจาะจงเสาเข็มย่ีห้อ GEL เทา่นัน้ เพราะมัน่ใจ
ในคณุภาพของบริษัทฯ 

 
ค าถาม จากคุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง  

1. ผลิตภณัฑ์พืน้คอนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้คาน Post-Tensioned มีส่วนแบง่ทางการตลาด หรือสดัสว่น
ก าไร (Margin) สงูหรือไม ่

2. ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าของภาครัฐ บริษัทฯ ได้ขายผลิตภณัฑ์ชนิดใดบ้าง  
 
 
 
 



 

หน้าที่ 26 จาก 39 
 

ค าตอบ ดร.ธวัช  อนันต์ธนวณิช 
1. ปัจจบุนัผลิตภณัฑ์พืน้คอนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้คาน Post-Tensioned ของบริษัทฯ มีคูแ่ขง่ทางการตลาด

สงู (Commodity) มีสว่นแบง่ทางการตลาด หรือสดัสว่นก าไร (Margin) ไมส่งู บริษัทฯ                          จงึ
พยายามปรับด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยและการปรับเปล่ียนธุรกิจสู่ต้นน า้ด้วยการก่อสร้างโรงงาน
ลวดเหล็กท่ี จ.ระยอง 

2. บริษัทฯ ผลิตเสาเข็มเพื่อรองรับโครงการรถไฟฟ้ารางคู ่และผลิตภณัฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว (GRC) ส าหรับ
งานฝ้าเพดาน ของสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง และงาน Noise Barrier ของสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ทัง้นี ้
อนาคตผลิตภณัฑ์เสาเข็ม Spun จะสามารถเพิ่มรายได้ให้บริษัทฯ ได้อีกทางหนึง่ 
 

ค าถาม จากคุณวิสุทธ์ิ อร่ามเรืองผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 
1. ตวัเลขก าไรขัน้ต้นปี 2559 ท่ีแสดงจ านวน 157.30 ล้านบาทในสไลด์ กับตวัเลขก าไรขัน้ต้นปี 2559 ท่ี

แสดงในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 หน้าท่ี 16 ตวัเลขก าไรขัน้ต้นปี 2559 แสดงตวั
เลขท่ีจ านวน 270.77 ล้านบาท ท าไมตวัเลขไมต่รงกนั 

2. ความคืบหน้าการลงทนุตา่งๆ ของบริษัทฯ ท่ีแสดงให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณามีจ านวนหลายหน้า บริษัทฯ  ควร
มีวิธีการสรุปความคืบหน้าโครงการแสดงให้เห็นเพียง 1 หน้าเพ่ือให้มองเห็นภาพชดัเจนยิ่งขึน้ว่าแต่ละ
โครงการมีผลกระทบกบัรายได้มากน้อยเพียงใด 

3. ปี 2560 ตวัเลขก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯจ านวน 7% เป็นตวัเลขท่ีต ่า อยากทราบว่า ปี 2561 ตวัเลขก าไร
ขัน้ต้นจะเป็นก่ีเปอร์เซนต์ 

4. ไม่ทราบบริษัทฯ จะมีการรายงานเร่ืองโครงสร้างรายได้ ก าไร และกลยุทธ์หลักของปี 2561 หรือไม่ 
อยา่งไร 

 
ค าตอบ จากคุณวิสัจจา คชเสนา ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 

1. ส าหรับตัวเลขท่ีไม่ตรงกันนัน้ เน่ืองจากบริษัทฯ จัดประเภทงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีปัจจุบนั ซึ่งตวัเลขท่ี                   
ดร.ธวชั ชีแ้จง เป็นตวัเลขท่ีถกูต้องแล้ว 

 
ค าตอบ จากดร.ธวัช  อนันต์ธนวณิช 

2. และ 3 บริษัทฯ พยายามให้ตวัเลขก าไรขัน้ต้นปรับสงูขึน้ และมองวา่อนาคตแผน่ Precast จะสามารถท า
ให้บริษัทฯ มีตวัเลขก าไรขัน้ต้นท่ีสูง แต่เน่ืองจากปลายปี 2560 ลูกค้าชะลอโครงการ จึงท าให้การรับรู้
รายได้ไม่เพิ่มขึน้ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีห้ากสภาวะเศรษฐกิจดี มีฐานลูกค้าเพิ่ม แน่นอนว่าตวัเลข
ก าไรขัน้ต้นจะสงูขึน้ 
 
 



 

หน้าที่ 27 จาก 39 
 

ค าชีแ้จงเพิ่มเตมิจากประธาน 
4. บริษัทฯ ไม่สามารถชีแ้จงตวัเลขโครงสร้างรายได้ และก าไรปี 2561 ได้ เพราะเป็นการเปิดช่องว่างให้

คู่แข่งทราบถึงข้อมูลเชิงลึกของบริษัทฯ และบริษัทฯ จ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ แตบ่ริษัทฯ สามารถชีแ้จงภาพรวมท่ีจะเกิดขึน้ได้ ดงัเช่น คณุธิติพงศ์ ตัง้พนูผลวิวฒัน์ และ
ดร.ธวชั อนนัต์ธนวณิช ชีแ้จงเบือ้งต้นแล้ว 

 
ค าถาม จากผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 

1. บริษัทฯ สามารถคาดการณ์แผนการด าเนินธุรกิจระยะ 3-5 ปี แต่ไม่ต้องระบุตัวเลขก าไรได้ เพราะ                   
นกัลงทนุต้องการความคืบหน้า จากสถานการณ์ท่ีมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุจ านวนมากเช่นนี ้มองให้
เห็น 2 ประเด็น คือ 1. ผลประกอบการดี หรือ 2. ผู้ ถือหุ้นมีความกังวลเร่ืองทิศทางการด าเนินธุรกิจ              
จงึอยากให้ผู้บริหารสร้างความมัน่ใจแก่นกัลงทนุ และชีแ้จงแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

ค าตอบ จากประธาน  
1. บริษัทฯ จะขอรับไว้พิจารณาตอ่ไปหากฝ่ายบริหารมีความคืบหน้าอยา่งไร จะมีการเข้าไปแถลงผลงานให้

ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุรับทราบ ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 
ค าแนะน า จากผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 

1. อยากให้บริษัทฯ จดังาน Opportunity day ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ อย่างน้อยปีละ 1-2 ครัง้ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น 
และนกัลงทนุรับทราบข้อมลูพืน้ฐานของบริษัทฯ  

2. อยากให้บริษัทฯ ปรับปรุงเร่ืองการส่ือสารข้อมลูพืน้ฐาน เช่น ความคืบหน้าโครงการ ฯลฯ ท่ีไม่เก่ียวข้อง
กบัข้อมลูตวัเลขให้แก่ผู้ ถือหุ้นรับทราบอยา่งมีข้อมลูท่ีเพียงพอ และเปิดเผยได้ 
 

ค าชีแ้จง จากประธาน  
1. ผู้บริหารขอรับพิจารณาความเห็นเร่ืองการจดังาน Opportunity day และเร่ืองการส่ือสารข้อมลูพืน้ฐาน

บริษัทฯ ของแผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ กบัผู้ ถือหุ้น 
2. ขอขอบคณุ และบริษัทฯ จะขอรับไว้พิจารณา 

 
ค าถาม จากผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 

1. บริษัทฯ จะสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้าอย่างไร ว่าบริษัทฯ มีคณุภาพสินค้าท่ีดี มีมาตรฐาน เพราะ
ภาครัฐบางหน่วยงาน จะมีมาตรฐานเฉพาะ เช่น ISO, ผ่านการรับรองจากสมาคม ฯลฯ และแสดง
คณุภาพของสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ควรปรับปรุงมาตรฐานเพ่ือให้สอดคล้องตาม
คณุสมบตัท่ีิภาครัฐตัง้ไว้ เพ่ือการขายสินค้าได้ 

 
 



 

หน้าที่ 28 จาก 39 
 

ค าตอบ จากดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช 
1. ทกุผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ มีมาตรฐาน ISO บริษัทฯ พยายามขายสินค้าท่ีโปร่งใส ตามขัน้ตอนท่ีถกูต้อง 

ตัง้แตข่ัน้ตอนการผลิต การติดตัง้ มีทีมงานเช่ียวชาญ บริษัทฯ ได้รับงานจากลกูค้ารายใหญ่ท่ีไว้วางใจ
เน่ืองจากบริษัทฯ มีบริการหลงัการขายท่ีดี 
 

ค าถาม จากคุณปรีชา ไชยวรรณ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
1. จากเนือ้หารายงานประจ าปี 2560 หน้า 123 เร่ืองการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วม

ค้าณ วนัท่ี 31ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทแสดงเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้า จ านวน 305.57 ล้านบาท และจ านวน 344.25ล้านบาท ตามล าดบัอยาก
ทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิ และปี 2561 บริษัทฯ มีการตัง้การด้อยคา่ดงักลา่วอีกหรือไม ่อยา่งไร 

ค าตอบ จากคุณวุฒชัิย เศรษฐบุตรและคุณวิสัจจา คชเสนา ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
1. ผลการทดสอบการด้อยค่าในปี 2560 พบว่ามีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนของบริษัท 

แมคทริค จ ากดั (มหาชน) จ านวน 19.04 ล้านบาท บนัทึกในงบก าไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทฯ และ
ส าหรับตวัเลขจ านวน 344.25 ล้านบาท เป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ซึง่ได้หกัผลขาดทนุ
จากคา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วมออกแล้ว รายละเอียดแสดงในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินข้อ 17 ของงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมรับทราบตามที่รายงานทุกประการ (วาระนีไ้มมี่การลงคะแนน) 
 
วาระที่ 4 เร่ืองพจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชมุว่า งบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีท่ีได้จดัสง่ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม และมอบหมายให้ดร.ธวัช  อนนัต์ธนวณิช กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จดัการ รายงานตอ่ท่ีประชมุ 
 ดร.ธวชั  อนนัต์ธนวณิช  ชีแ้จงดงันี ้
 ส าหรับงบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตได้
ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วบทสรุปแบบไม่มีเง่ือนไขและได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว มีรายละเอียดดงันี ้
 
 
 



 

หน้าที่ 29 จาก 39 
 

   หนว่ย : ล้านบาท 

 
 
 

บริษัทฯ ได้แสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ดงันี ้

 

 
 
 



 

หน้าที่ 30 จาก 39 
 

ค าถาม จากคุณพัชรินทร์ ชาญเมธาผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง  
1. จากเนือ้หารายงานประจ าปี 2560 หน้า 123 เร่ืองการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วม

ค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทแสดงเงินลงทนุในบริษัท
ร่วมและการร่วมค้า จ านวน 305.57 ล้านบาท คือ ผลการทดสอบการด้อยค่าในปี 2560 พบว่ามีผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนของบริษัท แมคทริค จ ากัด (มหาชน) จ านวน 19.04 ล้านบาท 
และจ านวน 344.25 ล้านบาท คืออะไร 

2. จากเนือ้หารายงานประจ าปี 2560 หน้า 124 เร่ืองการด้อยคา่ของเงินลงทนุในการร่วมค้าจ านวน 174 
ล้านบาทคืออะไร 

3. จากเนือ้หารายงานประจ าปี 2560 หน้า 125 รายการเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขายและเงินลงทุน
ทั่วไป-สุทธิจ านวน 1,284,624,000 บาท และรายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจ านวน 
996,627,000 บาท คืออะไร 

4. จากเนือ้หารายงานประจ าปี 2560 หน้า 124 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งจด
ทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ จ านวน 174 ล้านบาท เป็นการลงทนุอะไร 

 
ค าตอบ จากคุณวิสัจจา คชเสนา ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 

1. งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ แสดงจ านวน 305.57 ล้านบาท และจ านวน 344.25 
ล้านบาทนัน้ คือ ตวัเลขเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าสุทธิ ท่ีได้หักค่าเผ่ือการด้อยค่าของ
บริษัทร่วมแล้ว และผลการทดสอบการด้อยค่าในปี 2560 พบว่ามีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงิน
ลงทนุในบริษัทร่วมมีจ านวน 19.04 ล้านบาท บนัทกึในงบก าไรขาดทนุเฉพาะของบริษัท ฯ เทา่นัน้  
ส าหรับหน้า 124 ตวัเลขจ านวน 344.25 ล้านบาท นัน้ เป็นตวัเลขแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ       
การร่วมค้าท่ีได้บนัทกึในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  
  

ค าตอบ จากคุณวุฒชัิย เศรษฐบุตร 
3. รายการเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายและเงินลงทนุทัว่ไป-สทุธิจ านวน 1,284,624,000 บาท เป็นเงิน

ลงทุนในหลกัทรัพย์บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการ ส าหรับรายการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจ านวน 996,627,000 บาท เป็นมูลค่า
ท่ีดนิของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีท่ีดนิจ านวน 2 แปลงใหญ่ คือ ท่ีดนิอ.เชียงรากน้อย จ.ปทมุธานี มีพืน้ท่ี
จ านวน 150 ไร่ เพ่ือก่อสร้างโรงงานเสาเข็ม และแผ่น Precast และท่ีดินจ านวน 175 ไร่ จ.ระยอง เพ่ือ
ก่อสร้างโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดงึสงูของบริษัท เซเวน่ ไวร์ จ ากดั 

4. ตวัเลขจ านวน 174 ล้านบาทบริษัทฯ เข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน)และ
กลุม่ของตฮิาท่ีประเทศพมา่มลูคา่จ านวนทัง้สิน้ 174 ล้านบาท 
 



 

หน้าที่ 31 จาก 39 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซักถาม เม่ือไม่ปรากฏมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ส าหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 
  ธันวาคม พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
  เสียงลงคะแนน ดังนี ้

   

เห็นด้วย 
 

ไม่เห็นด้วย 
 

งดออกเสียง 
 

บัตรเสีย 

จ านวน (เสียง) 2,216,137,665 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 0 
 

หมายเหตุ:  ในวาระนี ้มีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้อีกจ านวน  20,200,004  หุ้น 

 

วาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงด
 จ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2560 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้ด าเนินการรายงานดงันี ้

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

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา“ไม่เกินร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิหลงัหักภาษี
เงินได้และส ารองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ต้องไม่มีผลขาดทุนสะสม ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องงบกระแสเงินสด 
และแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต” และการจา่ยเงินปันผลจะจา่ยให้ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงดการจดัสรรเงิน
ก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 เน่ืองจาก
บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถาม เม่ือไม่ปรากฏมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ
ทา่นใดซกัถาม ประธานฯ จงึขอให้ประชมุพิจารณาอนมุตักิารจดัสรรเงินก าไรสทุธิเพ่ือป็นทนุส ารองตามกฎหมาย
และการงดจา่ยเงินปันผลส าหรับปี 2560 
 
 
 
 



 

หน้าที่ 32 จาก 39 
 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อป็นทุน
  ส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
  ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดังนี ้

   

เห็นด้วย 
 

ไม่เห็นด้วย 
 

งดออกเสียง 
 

บัตรเสีย 

จ านวน (เสียง) 2,216,137,665 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 0 0 
 

หมายเหตุ:  ในวาระนี ้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

 
วาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
 วาระ 
 ส าหรับวาระนี ้ประธานฯ ได้เชิญกรรมการท่ีออกตามวาระในปีนีไ้ด้โปรดรออยู่ด้านนอกห้องประชุมก่อน 
และมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ด าเนินการรายงานดงันี ้
 พิธีกรรายงานว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ข้อ 16 ก าหนดวา่ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนัน้
จะต้องออกจากต าแหน่งโดยกรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ ท่ีจะต้องออกจากต าแหน่ง และ
กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้อาจได้รับการเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้และ ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 บริษัทฯ มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน  3  ทา่น  
 ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท จึงเสนอขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยท่านผู้ ถือหุ้นสามารถดู
ข้อมลูกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ ซึง่ได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ได้ ในเอกสารท่ีส่งมาด้วย 3 ท่ีได้
จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว มีรายช่ือได้แก ่
1.คณุธิตพิงศ์  ตัง้พนูผลวิวฒัน์   กรรมการบริษัท /ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร /                     
    กรรมการก ากบัดแูลความเส่ียง/กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
2. ดร. ธวชั อนนัต์ธนวณิช กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการ / กรรมการก ากบัดแูล 
     ความเส่ียง   
3. คณุวิรัช มรกตกาล  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/ 
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 ทัง้นีจ้ึงขอเสนอให้ท่ีประชมุ พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่จ านวน 3 ทา่น ดงักลา่วข้างต้น  
 เน่ืองจากกรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกตามวาระได้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการ
ด้วยดีตลอดมา และเพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างตอ่เน่ืองและเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือ
หุ้น  



 

หน้าที่ 33 จาก 39 
 

 นอกจากนี ้บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม  – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระ
และรายช่ือบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 ส าหรับขบวนการคดัเลือกผู้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ ดงักลา่ว ได้ผา่นความเห็นชอบตามมติท่ี
ประชมุคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทนครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ท่ีผา่น
มาและคณะกรรมการบริษัท ก็ได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมถึงความสามารถ คุณสมบัติ 
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจงึได้เสนอให้เลือกตัง้
กรรมการ 3 ท่าน ท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากบุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบ
ความส าเร็จเพ่ือให้เป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการท่ี
ครบก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอช่ือกรรมการให้ผู้ ถือหุ้ น
ลงคะแนนเป็นรายบคุคล  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการได้อย่างแท้จริง 
 แตอ่ย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ รวมถึงความสามารถ 
คณุสมบตั ิประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจงึได้เสนอ
ให้เลือกตัง้กรรมการ 3 ท่าน ท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เน่ืองจาก
บคุคลดงักล่าวเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถอนัจะเป็นประโยชน์และช่วยสนบัสนนุให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบ
ความส าเร็จเพ่ือให้เป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการท่ี
ครบก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอช่ือกรรมการให้ผู้ ถือหุ้ น
ลงคะแนนเป็นรายบคุคล เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการได้อยา่งแท้จริง 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะซักถาม เม่ือไม่ปรากฏมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ โดยมีมตเิป็นรายบคุคล  
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉัทน์อนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออก
  จากต าแหน่งตามวาระ โดยมีมตเิป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
  มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

รายช่ือกรรมการ เหน็ด้วย (เสียง) ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ งดออกเสียง ร้อยละ บตัรเสีย ร้อยละ 

1.คณุธิติพงศ์  ตัง้พนูผลวิวฒัน์ 2,196,137,665 99.0975 20,000,000 0.9025 0 0 0 0 

2.ดร. ธวชั  อนนัต์ธนวณิช 2,196,137,665 99.0975 20,000,000 0.9025 0 0 0 0 

3.คณุวิรัช มรกตกาล  2,196,137,665 99.0975 20,000,000 0.9025 0 0 0 0 

หมายเหต ุ: ในวาระนี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม 



 

หน้าที่ 34 จาก 39 
 

 จากนัน้ประธานฯ จึงเรียนเชิญกรรมการบริษัทท่ีได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งเดิมจ านวน 3 
ทา่นดงักลา่วข้างต้นเข้าร่วมประชมุตอ่ไป 
 
วาระที่ 7 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
 และคณะกรรมการอ่ืนๆ (ถ้ามี) ประจ าปี 2561 
 ประธานฯ มอบหมายให้คณุวิรัช  มรกตกาล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบเป็น
ผู้ รายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการอ่ืนๆ (ถ้ามี) ประจ าปี 2561 
 ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 กล่าวไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัท
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีท่ี
ข้อบงัคบัของบริษัทมิได้ก าหนดไว้ การจ่ายคา่ตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่ง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 30 
กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 
หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ 
และนอกจากนัน้อาจให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ  
 ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาคา่ตอบแทนโดยค านงึถึงความสอดคล้องกบัคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
อ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานและ
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จึงเห็นสมควรขอ
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 และ
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ตอ่ไป 
 ซึง่บริษัทฯ จา่ยผลตอบแทนให้ประธานกรรมการส าหรับปี 2560 เป็นเงินทัง้สิน้ 3.65 ล้านบาท แสดง
ให้เห็นว่าการจ่ายผลตอบแทนของกรรมการของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) อยู่ในเกณฑ์
มาตราฐานของอตุสาหกรรมเดียวกนั และเพ่ือให้สอดรับกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบตังิานและ
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้วจึงเห็นสมควรขอ
เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561และน าเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ตอ่ไป 



 

หน้าที่ 35 จาก 39 
 

 
หมายเหต ุ  
1.คา่ตอบแทนรายเดือนจะจา่ยให้กบักรรมการตามต าแหน่งที่ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวเทา่นัน้ และกรรมการบริษัท ที่ด ารง 
   ต าแหน่งเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจ าจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนดงักลา่วข้างต้น 
2. ส าหรับการจา่ยคา่ตอบแทนใช้อตัราเดียวกนักบัอตัราคา่ตอบแทนของปีก่อน เน่ืองจากทางบริษัทฯ เห็นวา่ยงัมีความเหมาะสมจงึใช้อตัราเดิมอยู่ 

 จากนัน้พิธีกร รายงานว่า ในวาระนีมี้กรรมการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯคือ คุณธิติพงศ์ตัง้พูนผล
วิวฒัน์ ถือหุ้นจ านวน 212,700,000 หุ้น คิดเป็น  3.94% ข้อมลู ณ วนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 แตไ่ม่ถือว่าเป็นผู้ มี
ส่วนได้เสียในวาระนี ้เน่ืองจากเป็นกรรมการบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจ า จึงไม่ได้
รับคา่ตอบแทนซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขดงักล่าวท่ีเสนอข้างต้น และถือวา่ไมเ่ป็นผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียในวาระนี ้
 

 
ข้อเสนอแนะ จากผู้ถือหุ้นรายย่อย 

1. ส าหรับผลประกอบแตล่ะปีของบริษัทฯ ไมค่อ่ยดี อยากให้กรรมการพิจารณาปรับลดคา่ตอบแทน 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซักถาม เม่ือไม่ปรากฏมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอ่ืนๆ (ถ้ามี) ประจ าปี 2561 
 
 



 

หน้าที่ 36 จาก 39 
 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิป็นอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบ และ คณะกรรมการอ่ืนๆ (ถ้ามี) ประจ าปี 2561ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองใน 
  สามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  ดังนี ้

   
เห็นด้วย 

 
ไม่เห็นด้วย 

 
งดออกเสียง 

 
บัตรเสีย 

จ านวน (เสียง) 2,194,987,665 20,000,000 1,150,000 0 
คิดเป็นร้อยละ 99.0456 0.9025 0.0519 0 
ในวาระนี ้ไม่มีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

  
วาระที่ 8 เร่ืองพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 ประจ าปี 2561 
 ประธานฯ มอบหมายให้คณุสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
เป็นน าเสนอในวาระนีต้่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย ประจ าปี 2561 
  คณุสุชาติ บุญบรรเจิดศรี รายงานว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 ซึ่งบญัญัติว่า “ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี
ของบริษัททกุปี และในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้” และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ข้อท่ี 37 (5) ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนคา่ตอบแทนทกุปี 
  ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการสอบถามราคาเพ่ือคดัเลือกผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และแตง่ตัง้
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบญัชีจากบริษัท แกรนท์ 
ธอน ตนั จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2560 มีผลการปฏิบตังิานท่ีผา่นมาอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี  
  คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยประจ าปี 2561โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 1.  ช่ือและส านกังานสอบบญัชี 
  เห็นสมควรเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอน ตนั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ
บริษัทยอ่ยประจ าปี 2561 
 2.  รายช่ือผู้สอบบญัชี  เห็นสมควรเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 
  1)  นางสาวศนัสนีย์ พลูสวสัดิ ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6977หรือ 
  2)  นายธีรศกัดิ ์ฉัว่ศรีสกลุ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6624 หรือ 
  3) นางสาวกญัญาณฐั  ศรีรัตน์ชชัวาลย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6549หรือ 
  4) นายนรินทร์ จรูะมงคล    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8593หรือ 
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 3. คา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 
  เห็นสมควรเสนอก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้
ไมเ่กิน 2,800,000 บาท 

 
 

 ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเรียกเก็บเท่าท่ีจ าเป็นตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าเบีย้เลีย้ง               
คา่เดนิทาง  คา่ลว่งเวลา คา่โทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศและท่ีพกั (ในกรณีท่ีต้องเดนิทางไปพกัค้างคืน) เป็น
ต้น 
4. ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
  ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือข้างต้นไมมี่ความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่ งบการเงินของบริษัท 
5.  การให้บริการบริษัทอ่ืน    

 บริษัท แกรนท์ ธอน ตนั จ ากดั ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ของบริษัทยอ่ย จ านวน  
2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซเวน่ ไวร์ จ ากดั และบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดรัสทรีส์ จ ากดั 
  ทัง้นี ้บริษัท แกรนท์ ธอน ตนั จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท มาอย่างต่อเน่ืองจึงมีความเข้าใจใน
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอยา่งดี ซึง่จะชว่ยให้การตรวจสอบเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 
1. บริษัทฯ มีทางเลือกในการพิจารณาเปรียบเทียบ คา่สอบบญัชีในธุรกิจใกล้เคียงกนักบับริษัทฯ หรือไมแ่ละ

อยากให้คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดประมลูผู้ตรวจสอบบญัชี บริษัทฯ มีความคดิเห็นอย่างไร 
 
ค าตอบ คุณสุชาต ิบุญบรรเจิดศรี 
1. ส าหรับค่าสอบบญัชีท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้นัน้ เน่ืองจากภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ มีการขยายและก าลงัเติบโต

อย่างมีนยัส าคญั มีบริษัทย่อยเพิ่ม ประกอบกบัช่ือเสียงของบริษัทผู้สอบบญัชีท่ีดี จึงเห็นสมควรกบัราคาท่ีมี
การเสนอแล้ว ทัง้นีค้ณะกรรมการมีการตอ่รองคา่สอบบญัชีอยา่งเป็นธรรม 
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 ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า เน่ืองจากผู้สอบบญัชีเป็นผู้ ท่ีให้ความเห็นในเร่ืองท่ีมีความส าคญัของงบ
การเงินของบริษัทฯ และเป็นตวัแทนของท่านผู้ ถือหุ้นในการตรวจสอบตวัเลขทางการเงินของบริษัทฯ ทัง้นีที้ม
ผู้บริหารมีนโยบายเพ่ือให้การตรวจสอบเป็นไปอยา่งโปร่งใสด้่วย จงึไว้วางใจในทีมงานผู้สอบบญัชีนี  ้

 
ข้อเสนอแนะ คุณเกียรตศัิกดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ส่วนใหญ่ เปิดเผยราคาผู้ตรวจสอบบญัชีไม่ต ่ากว่า 2 ล้านบาท ซึ่ง
ราคาค่าสอบบัญชีจะขึน้กับอุปสงค์และอุปทาน หากบริษัทฯ มีการท าระบบบัญชีภายในเป็นอย่างดี 
เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบบญัชีท างานสะดวกมากขึน้ อาจเป็นทางเลือกท่ีสามารถลดราคาคา่สอบบญัชีได้ และ
อยากให้ผู้ตรวจสอบบญัชีเข้าใจสภาวะของบริษัทฯ ด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ จากผู้ถือหุ้นรายย่อย 

1. ค่าสอบบญัชีปี 2560 บริษัทย่อย คือ บริษัท เซเว่นไวร์ จ ากัด มีค่าสอบบญัชีจ านวน 200,000 บาท ซึ่ง
บริษัท เซเว่นไวร์ จ ากัด เร่ิมด าเนินงานช่วงปลายปี 2560 อยากให้บริษัทฯ พิจารณาค่าสอบบญัชีของ
บริษัทย่อยอีกบริษัท คือ บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จ ากัด ให้อยู่ท่ีราคา 200,000 
บาท เหมือนกบับริษัท เซเว่นไวร์ จ ากดัเน่ืองจากบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จ ากดัจะ
เร่ิมด าเนินงานชว่งปลายปี 2561เชน่กนั 

 
ค าชีแ้จง จากผู้ตรวจสอบบัญชี 

1. ส าหรับคา่สอบบญัชีท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้นัน้ เน่ืองจากมีวิธีการ มาตรฐานการตรวจสอบบญัชีเพิ่มขึน้ ผู้สอบ 
บญัชีมีความเส่ียงท่ีอาจจถูกเพิกถอนใบอนุญาต ส าหรับค่าสอบบญัชีของบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน 
คอนกรีต อินดัสทรีส์ จ ากัด ท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ ถึงแม้ว่าจะเร่ิมด าเนินการช่วงปลายปี 2561 แต่ระหว่างปี 
2561 บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จ ากดั มีรายการซือ้สินทรัพย์คงท่ี การก่อสร้าง ฯลฯ 
ส าหรับการค านวณราคาคา่สอบบญัชี ทางผู้สอบบญัชีไมไ่ด้คดิราคาสงูมากนกั  

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซักถาม เม่ือไม่ปรากฏมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของ 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยประจ าปี 2561 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของ 
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2561ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา 
  ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

   

เห็นด้วย 
 

ไม่เห็นด้วย 
 

งดออกเสียง 
 

บัตรเสีย 

จ านวน (เสียง) 2,196,137,665 99.0975 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 20,000,000 0.9025 0 0 
 

หมายเหตุ:  ในวาระนี ้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 
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วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ประธานสอบถามท่ีประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นจะสอบถามเร่ืองอ่ืนๆ หรือไม่ 
ข้อเสนอแนะ จากผู้ถือหุ้นรายย่อย 

1. อยากให้กรรมการผู้จดัการแสดงวิสยัทศัน์ หรือแผนการด าเนินงาน 
2. อยากให้ผู้บริหารแสดงความมัน่ใจ ความท้าทาย ตอ่การบริหารงานบริษัทฯ 

ค าชีแ้จง จากคุณสุชาต ิบุญบรรเจิดศรี 
1. แสดงความเห็นชอบกบัข้อเสนอแนะผู้ ถือหุ้นรายย่อยดงักลา่ว 

 

   ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 
3 ของจ านวนหุ้ นท่ีออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีประสงค์จะให้มีการพิจารณาในท่ีประชุมนี ้
นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการเสนอข้างต้น 
   ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณา 
มตทิี่ประชุม (วาระนีไ้มมี่การลงคะแนน) 
 
   ประธานฯ ได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้น และผู้ มีเกียรติทกุท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้และ
กลา่วปิดการประชมุในเวลา 17.17 น. 
 
หมายเหต ุ ระหวา่งการด าเนินการประชมุไมมี่ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเตมิ ท าให้จ านวนหุ้นท่ีมาประชมุ จนถึง

วาระตา่ง ๆ นี ้มีจ านวนหุ้นเทา่เดมิกบัตอนเปิดการประชมุ 
 
ปิดการประชมุในเวลา 17.17 น. 
                      -ลงนาม- 
       ……………………………………………………………… 
           (ศาสตราจารย์กิตติคณุดร.บวรศกัดิบ์วรศกัดิ ์อวุรรณโณ) 

                            ประธานกรรมการ 
 

          -ลงนาม- 
.................................................................................... 

(นายวฒุิชยั เศรษฐบตุร) 
เลขานกุารบริษัท/ผู้บนัทกึการประชมุ 


