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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 

บริษัท  เจนเนอรัล  เอนจิเนียริง  จาํกัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

 

เวลาและสถานทปีระชุม  

 ประชุมเมือวนัจันทร์ที 29 เมษายน 2562เวลา 14.30 น. ณ ห้องโฮลอินวนั 1 โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท 

บางกอกกอล์ฟคลบั เลขที 99/3 หมู ่2 ถนนตวิานนท์ ตําบลบางกะด ีอําเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี  

  

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารทเีข้าร่วมประชุม 

1. ศาสตราจารย์กิตติคณุดร.บวรศกัดิ อวุรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  

2. คณุโสภณ ผลประสิทธิ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการกํากบั

ดแูลความเสยีงและกรรมการอิสระ 

3. คณุธิติพงศ์ ตงัพนูผลวิวฒัน์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธาน

เจ้าหน้าทีบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

4. ดร.ธวชั อนนัต์ธนวณิช กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ 

และกรรมการกํากบัดแูลความเสยีง 

5. คณุวรัิช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

6. คณุพรรณี จารุสมบตัิ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

7. ดร.วชิญะ  เครืองาม กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกํากบัดแูล

กิจการทีดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และกรรมการอิสระ 

8. คุณวิภูธา ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการกํากับดแูลกิจการทีดีกรรมการกํากบัดแูล

ความเสยีง และกรรมการอิสระ 

9. คณุวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกํากบัดแูล

กิจการทีด ีและเลขานกุารบริษัท 

. คุณวิสจัจา คชเสนา กรรมการกํากับดแูลกิจการทีดี กรรมการกํากับดแูล

ความเสยีงผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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กรรมการทไีม่เข้าร่วมการประชุม 

-ไมม่-ี   

 

ผู้สอบบญัชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ ธอน ตนั จาํกัดทเีข้าร่วมประชุม 

. คุณธีรศกัดิ  ฉวัศรีสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที 6624 

 

ทปีรึกษากฎหมายอิสระ จากบริษัท โปร ลีเกลิแอนด์ ไอ.พี. จาํกัดทีเข้าร่วมประชุม 

. คุณประถมภรณ์ ฟังคําดี ทีปรึกษากฎหมาย 

 

ผู้ สังเกตุการณ์เข้าร่วมประชุม 

. คุณพิเชษฐ อิสโร ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

 

เริมประชุมเวลา  .   น.  

 ศาสตราจารย์กิตติคณุ บวรศกัด ิอุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เป็นประธานใน

ทีประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ น และผู้ รับมอบฉันทะ ทีได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจําปี 2562 ขณะนี ณ เวลา .  น. ประธานฯ ได้กล่าวสรุปจํานวนผู้ถือหุ้ นทีลงทะเบียนเข้าประชุมด้วย

ตนเองจํานวน 26 ราย ถือหุ้นรวมจํานวน 939,279,586 หุ้น และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน

จํานวน 26 ราย ถือหุ้นรวมจํานวน 952,294,634 หุ้น ซึงนับรวมได้ทังสินจํานวน 52 ราย รวมผู้ ถือหุ้นทีมาด้วย

ตนเองและรับมอบฉันทะทงัสินจํานวน 1,891,574,220 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35.0429% (จํานวนหุ้นนับรวมกนั

ได้เกินกว่า  ใน  ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงัหมดของบริษัทฯ ซงึมีอยู่จํานวน ,397,877,  หุ้น) และ มีผู้

ถือหุ้นจํานวนไม่น้อยกว่า  คน ซึงครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  

หมวด  มาตรา  และข้อบงัคบับริษัทฯ หมวด  ข้อ  และได้กลา่วเปิดการประชมุอย่างเป็นทางการ 

 ต่อจากนนัประธานฯ มอบหมายให้คุณวุฒิชัยเศรษฐบุตรเลขานุการบริษัท ทําหน้าทีพิธีกรในทีประชุม

(“พิธีกร”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านพร้อมทงัแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด คือคุณธีรศกัดิฉัวศรีสกุลผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต เลขที 6624ทีปรึกษากฎหมายอิสระ จากสํานักงานกฎหมาย บริษัท โปร ลีเกิลแอนด์ ไอ.พี. 
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จํากัดคือ คุณประถมภรณ์ ฟังคําดี รวมทงัผู้ เข้าร่วมประชุมสงัเกตการณ์ซงึจะช่วยเรืองความโปร่งใสในการตรวจ

นบัคะแนนและองค์ประชุมในการประชุมทีได้เข้าร่วมประชมุแก่ผู้ถือหุ้นทราบ 

 สําหรับการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนในการประชุมบริษัท โอเจ อินเตอร์แนชันแนล จํากดั ทํา

หน้าทีลงคะแนนและตรวจนบัคะแนนในการประชุม 

 ทังนี บริษัทฯ ขอให้ทีปรึกษากฎหมายอิสระคุณประถมภรณ์ ฟังคําดี ช่วยเป็นสักขีพยานและช่วย

สังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนในการประชุมเพือให้สอดคล้องตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดีของ

สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

 จากนันพิธีกร ได้ชีแจงถึงระเบียบวาระการประชุมว่ามีทงัหมด 9 ระเบียบวาระ ซงึประกอบด้วยระเบียบ

วาระหลกั 8 ระเบียบวาระ ส่วนระเบียบวาระที 9 เป็นการพิจารณาเรืองอืนๆ ซึงบริษัทฯ ไม่มีเรืองอืนๆ ทีจะเสนอ

จากนนัพิธีกร ได้ชีแจงถึงระเบียบวาระการประชุมทงัหมด 9 ระเบียบวาระให้ทีประชุมทราบซงึมีรายละเอียดตาม

เอกสารหนงัสือเชิญประชุมทีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้วและแจ้งรายละเอียดการนับองค์ประชุมผู้ ถือหุ้น การออกเสียง 

วธีิการลงคะแนน การนบัคะแนนเสียงมติของทีประชมุ และการเผยแพร่มติของทีประชุม ดงันี 

การนบัองค์ประชุมผู้ ถือหุ้น มีรายละเอียดดงันี  

 ให้1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจํานวนหุ้นทีถือ

อยู่หรือเท่ากบัจํานวนทีได้รับมอบฉนัทะ 

 การนบัองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกวา่ 25 

คน และต้องมีหุ้ นนับจํานวนหุ้ นรวมกันได้ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้ นทีได้จําหน่ายแล้วทังหมด 

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

การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน มีรายละเอยีด ดงันี 

 การลงคะแนนจะมีขึนหลงัเสร็จการประชุมในแต่ละวาระ ทังนี ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้

ผู้ เข้าร่วมประชุม ซกัถามหรือแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ทีเกียวข้องกบัวาระนนั ๆ ตามความเหมาะสม  

 หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดประสงค์ทีจะลงมติไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียง โปรดแสดงตนโดย

ยกมอืขนึเพือเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ จะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากท่าน เพือนํามาคํานวณคะแนนเสียงในวาระนนั 

 สําหรับวาระที 6 เรืองการพิจารอนมุติัแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม

วาระ ให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะทีมีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงมติในบัตรลงคะแนน เพือออกเสียงเลือกตัง

กรรมการได้ทงัชุด หรือเป็นรายบคุคล 
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 บัตรลงคะแนนทีมีการกาเครืองหมายอืนใดนอกจากเครืองหมายถูกและกากบาท หรือมีการกามากกว่า

หนงึช่อง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระทีกําลงัพิจารณาจะถือเป็นบตัรเสีย 

การนบัคะแนนเสียงมีรายละเอียดดงันี 

 การนบัคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระนนั ๆ ซงึอาจมีจํานวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากนั เนืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นบางราย

เข้ามาเพิมเติมหรืออกจากห้องประชมุก่อน  

 ทงันี ผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระจะรวบรวมผลและแจ้งให้ทีประชุมทราบภายหลงัจากเสร็จสินการ

ลงคะแนนในแตล่ะวาระ ดงันนั เพือความรวดเร็วในการนบัคะแนนเสียง ขอเรียนเสนอให้ใช้วิธีการดงันี คอื 

 กรณีทีไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใด ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าทีประชุมมีมติเป็นเอก

ฉนัท์ อนมุตั/ิ รับทราบ / รับรองตามมติทีนําเสนอแล้วแตก่รณี  

 คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงรวมทงับัตรเสียจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทงัหมดทีเข้า

ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนนัๆ ส่วนคะแนนทีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีเหน็ด้วยในวาระนนั 

 ทังนีบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในทุกกรณี โดยเจ้าหน้าทีจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นใน

กรณีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน และจะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ทีเห็นด้วยทงัหมดในภายหลงัโดยภายหลงั

จากเสร็จสินการประชุมครบทุกวาระแล้ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทีเหลือซึงยังไม่ได้เก็บจากผู้ ถือหุ้ น

ทงัหมด  เพือความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

 สําหรับผู้ รับมอบฉันทะทผีู้ ถือหุ้นได้ลงมติในแต่ละวาระแล้วในหนังสือมอบฉนัทะ คะแนนเสียงของท่านจะ

ได้รับการบนัทกึในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนอีก  

 แต่หากเป็นกรณีทีผู้ มอบฉันทะมิได้กําหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะลงมติอย่างใดเป็นการเฉพาะ กรณีนีผู้ รับ

มอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามดลุยพินิจของผู้ รับมอบฉนัทะเอง 

 บริษัทฯ จะแสดงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระทีจอภาพด้านหน้าเมือการลงมติสินสุดแต่ละวาระ 

ประธานฯ จะเป็นผู้ขานคะแนนให้ทุกท่านทราบและให้ถือว่าสินสุดลงเมือประธานฯ และ พิธีกร ได้ขานมติของ

วาระนนั 

มตขิองทปีระชมุในแตล่ะวาระ มีรายละเอียดดงันี 

 การนบัคะแนนเสียงทีถือเป็นมติทีประชุมสําหรับวาระที , 4, 5,  และ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็น

มติทีประชุม ผู้ ถือหุ้นหนึงรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือหรือรับมอบฉันทะมา ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากนั ให้ประธานฯ ในทีประชมุออกเสียงเพิมขนึอีกเสยีงหนงึเป็นเสียงชีขาด  
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 สําหรับวาระที  จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่  ใน  ของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุม

และมีสทิธิออกเสียง  

 สําหรับวาระที  และ  เป็นวาระเพือรับทราบ ไมมี่การลงคะแนน  

 สําหรับวาระที  การพิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี) กรณีทีผู้ ถือหุ้ นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติใน

เรืองอืน ๆ นอกเหนือจากทีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงือนไขของกฎหมายซึงกําหนดไว้ใน

มาตรา  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  ว่า “เมือทีประชุมพิจารณาเสร็จตาม

วรรคหนงึแล้ว ผู้ ถือหุ้นซงึมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนงึในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงัหมด จะขอให้ที

ประชมุพิจารณาเรืองอนืนอกจากทีกําหนดไว้ในหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกกไ็ด้" 

การเผยแพร่มติของทีประชุม มีรายละเอียดดงัน ี

 บริษัทฯ ทําการบันทึกภาพ และอัดเสียงตลอดระยะเวลาการประชุม และแจ้งมติทีประชุมผู้ ถือหุ้นผ่าน

ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวนัทําการถดัไป รวมทงัเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อม

ทังระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นับจากวนัประชุม เพือให้ผู้ ถือหุ้ น

รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ 

 ในกรณีทีผู้ถือหุ้ นท่านใดต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อทีประชุมได้โปรดยกมือและ

ขอให้ท่านแจ้ง ชือ – นามสกุล ให้ชัดเจน ก่อนการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครัง ทงันี เพือประโยชน์ในการ

บนัทึกรายงานการประชมุให้ถกูต้องและครบถ้วน 

 บริษัทฯ ได้ส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนล่วงหน้าพร้อมกบัรายงานประจําปี56-

2 ในรูปแบบซีดี ทังนี เพืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการประชุม บริษัทฯ ได้จดัพิมพ์รายงานประจําปี56-2

แบบรูปเลม่ โดยท่านผู้ ถือหุ้นสามารถขอรับได้ทีเจ้าหน้าทีเพือประโยชน์แก่การประชมุ 

 จากนัน พิธีกร ได้เชิญประธานฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามทีได้กําหนดใน

หนงัสอืเชิญประชุม 

 ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อคัดค้านกระบวนการดําเนินการประชุมตามที

เลขานกุารบริษัทได้เสนอหรือไม่ จากนนั ประธานฯ ได้ขานว่า ถ้าไมมี่ผู้ถือหุ้นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อคดัค้าน ให้ถือ

วา่ทีประชมุเห็นชอบกระบวนการดําเนินการประชมุตามทีเลขานกุารบริษัทได้เสนอ  

 ประธานฯ จึงได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามทีได้กําหนดให้หนังสือเชิญประชุม

ดงัตอ่ไปนี 
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วาระท ี1  เรืองประธานแจ้งให้ทปีระชุมรับทราบ 

 ประธานฯ แจ้งว่า สําหรับวาระเรืองประธานแจ้งให้ทีประชุมรับทราบนีเป็นการรายงานผลการดําเนินงาน

ประจําปี เป็นวาระเพือทราบ ดงันนั จงึไมมี่การลงคะแนนเสียงและลงมต ิ

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถเสนอวาระและเสนอ

รายชือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการได้ ระหวา่งวนัที  ตลุาคม  –  พฤศจิกายน  ซงึไม่

มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและรายชือบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ  

 จากนนัประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยสรุปผลการดําเนินการทีผ่านมาให้ทีประชุมทราบ 

และได้กล่าวเชิญ คุณวรัิชมรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานสรุปผลการดําเนินการของ

คณะกรรมการตรวจสอบสําหรับปี  ทผี่านมา 

 คุณวิรัช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่าสําหรับปี  คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีการประชุมทงัหมดจํานวน  ครัง ซงึในจํานวน  ครังนนั มีการประชุม  ครัง ทีเป็นการประชุมเฉพาะ

กรรมการอิสระร่วมกับผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยไมมี่กรรมการทีไมมี่อิสระและไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้ามา

เกียวข้องซงึเป็นการดําเนินการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดใีนการบริหารจดัการ 

 สําหรับสาระสําคญัของการปฏิบติังานในรอบปี  มดีงันี  

1) การสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2) การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการทีดี 

3) การดแูลด้านการปฏิบตัิงานตามระเบียบของหน่วยงานกํากบัดแูลทเีกียวข้อง 

4) การสอบทานการบริหารความเสยีง 

5) การสอบทานระบบควบคมุภายใน 

6) การพิจารณาแต่งตงัผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทฯสําหรับงบการเงินประจําปี 2561 

7) การปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

8) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

สําหรับรายละเอียดอนืๆ ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถดไูด้จากรายงานประจําปีทีได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว 

ประธานฯ แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ขอให้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอีก  คณะ รายงานการ

ดําเนินการทีผ่านมาก่อน หลังจากนันจะเปิดโอกาสให้ทีประชุมสอบถาม และได้กล่าวเชิญดร.วิชญะ เครืองาม 

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการทีดี เป็นผู้ รายงานสรุปผลการดําเนินการของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ

ทีดสีําหรับรอบปี  
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ดร.วิชญะ เครืองาม ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี รายงานว่าสําหรับในเรืองการกํากับ

ดูแลกิจการทีดีนันเราทราบดีว่าในการสร้างความมังคงัและยังยืนให้กบับริษัทฯ จําเป็นทีจะต้องมีกลยุทธ์ทีดีใน

การทําธรุกิจควบคูไ่ปกบัการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล  

สําหรับปี  คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการทีดีมีการประชุมทังหมดจํานวน  ครัง และได้ผลักดัน

นโยบายให้สําเร็จลลุ่วง ดงัตอ่ไปน ี

(1) การสาํรวจการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ ทีเรียกว่า CG Score 

บริษัทฯ ได้รับการประเมินอยู่ในระดบัสูงสุดหรือทีเรียกว่ายอดเยียมหรือ  ดาว (ดีเลิศ-Excellent) 

ซึงบริษัทฯ เป็นหนึงใน  บริษัทจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทังหมด  บริษัท ทีได้รับการ

ประเมินอยู่ในระดบัสงูสุดหรือทีเรียกว่ายอดเยียมหรือ  ดาว ซงึเป็นการพัฒนาทีมีนยัยะสําคญัจาก

ปีทีแล้วทีบริษัทฯ ได้รับการประเมินที  ดาว แตค่ราวนี บริษัทฯ ได้รับการประเมินที  ดาวซงึอยู่ใน

ระดบัสูงสดุเป็นครังแรกตงัแต่ตงับริษัทฯ มาCG Scoreนีสะท้อนถึงการทํางานอย่างมีธรรมาภิบาล

ของผู้บริหาร คณะทํางาน และตวับริษัทฯ เอง 

(2) การจดัประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 

คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการทีดีได้ผลกัดนัให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจดัประชุม

สามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี  ได้คะแนนทงัสิน  คะแนน จาก  คะแนน  

(3) การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 

บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ไปแล้วเมือปี  และได้ผลกัดนัให้มีการรับรองการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชันในปี  ในปัจจุบันบริษัทฯ กําลังดําเนินงานผลักดันนโยบายต่างๆ เพือ

ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัซงึจะครอบคลุมไปในบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมถึงบริษัท

คู่ค้า  

(4) เรืองอืนๆ ได้แก ่

- คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดีได้ผลักดันให้บริษัทฯ ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ

Green Industry ซึงปัจจุบนับริษัทฯ ได้รับใบรับรองอตุสาหกรรมสีเขียว ระดบัที  สําหรับโรงงานที

บางกะดีจํานวน  โรงงานเรียบร้อยแล้ว เมือวนัที  ธันวาคม  และกําลังผลักดนัให้ได้รับ

ใบรับรองอตุสาหกรรมสีเขียวระดบัที  ซงึมทีงัสิน  ระดบั 
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- คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดีได้ผลักดันให้บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรจากทีได้เข้าร่วม

กิจกรรมยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือทีเรียกว่า 

ECO INDUSTRIAL TOWN ซงึได้รับใบรับรองไปแล้วเมอืวนัที  กนัยายน  

- คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดีได้ผลกัดนัให้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการย่อยทกุชุด รวมถึงการประเมินประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ซงึผล

การประเมินอยู่ในรายละเอียดรายงานประจําปีทีท่านได้รับแล้ว 

- คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดียังได้จัดให้มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการทีดีให้ครอบคลุมกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานตามแนวทางทีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท 

- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและตงัคําถามล่วงหน้า 

- บริษัทฯ ได้มีการสง่หนงัสือเชิญประชุมล่วงหน้ามากกวา่เกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด 

- บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทังทางตรงและทางอ้อมในรายงาน

ประจําปี 

สําหรับแผนการดําเนินงานปี 2562 นี จะมุง่เน้นการบริหารความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพือการพฒันาอย่าง

ยงัยืนหรือ Sustainability Development ซึงจะต้องมีการรายงานต่อผู้ ถือหุ้นเป็นเรืองต่างหากในอนาคตอันใกล้ 

บริษัทฯ ได้ริเริมโดยฝ่ายบริหารได้จดัทํา Sustainability Development ซงึจะเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ ทงัทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดล้อม เพือพัฒนาศักยภาพความรู้ฝีมือแรงงานและทักษะการทํางานของพนักงาน

ภายใต้กรอบแนวคิดทีเรียกว่า “GEL Academy” โดยมีจุดประสงค์หลกัทีจะทําให้บริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ ถา่ยทอด บนัทกึ และตอ่ยอดจากผู้ มีส่วนได้เสียทกุรายเพือนําไปสูก่ารพัฒนาบริษัทฯ อย่างยงัยืนต่อไป 

 จากนันประธานฯ ได้กล่าวเชิญ คุณโสภณ ผลประสิทธิ ประธานกรรมการกํากับดูแลความเสียงเป็น

ผู้รายงานสรุปผลการดําเนินการของคณะกรรมการกํากบัดแูลความเสียงสําหรับปี   

 คุณโสภณ ผลประสิทธิ ประธานกรรมการกํากับดูแลความเสียงรายงานว่า สําหรับปี  

คณะกรรมการกํากับดูแลความเสียงมีการประชุมทังหมด  ครัง เพือกํากับดูแลและติดตามความคืบหน้าการ

กํากบัดแูลความเสียงของคณะทํางานกํากบัดแูลความเสยีงทีมีดร.ธวชั อนนัต์ธนวนิช เป็นประธานคณะทํางาน 

ในปี 2561 บริษัทฯมีความเสียงระดบัองค์กรอยู่ทังหมด 12 ความเสียงแบ่งเป็น 11 ความเสียงด้านการ

ดําเนินงาน และ 1 ความเสียงด้านการเงิน 
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ในปี 2562 บริษัทฯมีความเสียงระดับองค์กรทีประเมินแล้วอยู่ในระดับความเสียงสูงและสูงมากเป็น

จํานวน 9 ความเสียง แบ่งเป็น 8 ความเสียงด้านการดําเนินงาน และ 1 ความเสียงด้านการเงินปรับลดลงจากปี 

25613 ความเสียง ซงึได้มีการระบไุว้ในรายงานประจําปี  แล้ว 

นอกจากนี ในปี  คณะกรรมการกํากับดูแลความเสียงได้มอบหมายให้คณะทํางานไปสํารวจและ

บ่งชีความเสียงในระดับแผนกของบริษัทฯ โดยมีจุดมุง่หมายทีจะป้องกนัไม่ให้ความเสียงในระดบัแผนกยกระดบั

สูงขึนเป็นความเสียงในระดบัองค์กร โดยพบความเสียงในระดบัแผนกทงัหมด  ความเสียง แต่ความเสียงทีพบ

นนัยังไม่สูงถึงขนาดเป็นความเสียงระดบัองค์กร ไม่มีความเสียหายถึงขนาดทีจะเป็นความเสียงในระดบัองค์กร 

ซงึก็ไม่นา่เป็นห่วงนกั  

สําหรับความเสียงด้านการทุจริตคอร์รัปชนับริษัทฯ ได้ประเมินความเสียงนีเป็นความเสียงในระดบัน้อย

มากอยา่งไรก็ดี บริษัทฯ เห็นวา่ความเสียงนีเป็นความเสยีงทีสําคญัจึงได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดต่อเนืองมาโดย

ตลอดรวมทงัรายงานตอ่ชมรมผู้ต่อต้านคอร์รัปชนัและดําเนินการเรืองนีทกุๆ ปี 

 จากนันประธานฯ ได้กล่าวเชิญ คุณวิภูธาตระกูลฮุนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เป็นผู้รายงานสรุปผลการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสําหรับปี   

 คุณวิภูธา ตระกูลฮุนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกล่าวว่ากระผมวิภูธา 

ตระกูลฮุน ได้เข้ารับตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเมือต้นปี  และได้อ่าน

รายงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของปี ทีผ่านมา สรุปคือ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมทงัหมด  ครังในปี   

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดําเนินงานตามกรอบนโยบายของคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนกลา่วคือ หนงึ การสรรหากรรมการบริษัทใหมแ่ทนกรรมการบริษัททีครบกําหนดออก

ตามวาระและแต่งตังกรรมการบริษัทกลับเข้าดํารงตําแหน่งและ สอง การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 

 โดยคํานงึถึงความสอดคล้องทงัหมดและเปรียบเทียบกับคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอืนใน

อุตสาหกรรมเดียวกันทีมีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว และนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพือเสนอตอ่ทีประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นในปีทีผ่านมา  

ในส่วนของการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัททีครบวาระในปีนีและการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน

กรรมการในปีนีจะนําเสนอต่อผู้ ถือหุ้นในวาระถดัไป  
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 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นตามระเบียบวาระเรือง

แจ้งให้ทีประชุมรับทราบเกียวกบัการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ  ชุดถ้ามีขอให้ยกมือและ

บอกชือและสกุลด้วยจะได้บนัทึกไว้ในรายงานการประชุม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรือ

แสดงข้อคิดเหน็ 

 จากนัน ประธานฯ จึงได้ขานวา่ เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงข้อคิดเห็น 

ให้ถือวา่ทีประชมุรับทราบตามระเบียบวาระเรืองประธานแจ้งให้ทปีระชุมรับทราบ 

มตทิปีระชุม ทปีระชุมรับทราบตามทรีายงานทุกประการ (วาระนีไมมี่การลงคะแนน) 

วาระท ี2  เรืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี  

 ประธานฯ แจ้งทีประชุมว่าระเบียบวาระนีต้องการการลงคะแนนเสียงข้างมากธรรมดา จากนัน 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อทีประชุมเกียวกับรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น

ประจําปี  

 บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี  ซึงประชุมเมือวนัที  เมษายน 

 และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทงั

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ บน www.gel.co.th เป็นทีเรียบร้อยแล้วและบริษัทฯ ก็ได้จัดทําสําเนารายงาน

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี โดยแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 

รายละเอียดตังแต่หน้าที -  มีทังหมด  หน้า ตามเอกสารทีส่งมาด้วยลําดับที ซึงหนังสือเชิญประชุม

ดงักลา่วได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้วก่อนล่วงหน้า รายละเอียดตามเอกสารทีได้ส่งไป  

 เลขานุการบริษัทได้กล่าวต่อไปว่า เพือเป็นการบริหารเวลาทีดี จึงขอให้ประธานฯ ได้สรุปขอให้ที

ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ซงึประชุมเมือวนัที  เมษายน 

2561 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจําปี ดังกล่าว เมือไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี ดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม

สามญัผู้ถือหุ้นประจําปี  
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มตทิปีระชุม ทปีระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี

ประจําปี  ซึงประชุมเมือวันท ี  เมษายน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซงึมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 

 เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จํานวน (เสียง) 2,009,974,220 - - - 

คดิเป็นร้อยละ 100.00 - - - 

หมายเหตุ :  ในวาระนี มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิมขนึอีกจาํนวน  ,400,  หุ้น 

 

วาระท ี3  เรืองพิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  

 ประธานฯ นําเสนอตอ่ทีประชุมวา่ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  ได้ปรากฏอยู่

ในรายงานประจําปี  ตามเอกสารสิงทีส่งมาด้วย  ซงึบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้ นไปแล้วในรูปแผ่นซีดี

พร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมในครังนี สว่นรายงานผลการดําเนินงานทีเป็นกระดาษนนั ผู้ ถือหุ้นสามารถขอรับจาก

เจ้าหน้าทีทีหน้าห้องประชุมของทีประชุมนีทงันีประธานฯ มอบหมายให้ดร.ธวชั อนนัต์ธนวณิช กรรมการผู้จดัการ 

เป็นผู้รายงาน 

 ดร.ธวชั อนนัต์ธนวณิช กลา่วรายงานผลการดําเนินงานในปีทีแล้ว 

 
 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมทงัสิน , .  ล้านบาท เพิมขนึจากงวดเดียวกนัของ

ปีก่อน .  ล้านบาท คิดเป็นอตัรา . % 
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ในปี  บริษัทฯ มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทีเพิมขนึ คือ เสาเข็ม precast และผลิตภณัฑ์ซีเมนต์พิเศษ 

รวมทังผลิตภณัฑ์ด้านสถาปัตยกรรม ส่วนผลิตภัณฑ์ทีมีการส่งมอบงานลดลง คือ คอนกรีตเสริมใยแก้วและพืน

คอนกรีตไร้คาน (Post-Tension) 

ในส่วนของกําไรขนัต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรขนัต้นอยู่ .  ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน

ในปีทีแล้ว .  ล้านบาท สาเหตุเกิดจากการทีราคาขายต่อหน่วยลดลง เนืองจากการทีตลาดมีการแข่งขันใน

การสู้ราคาค่อนข้างสูงอย่างมากในปีทีแล้ว ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีทงัสินจํานวน .  ล้านบาท 

เพิมขึนจากงวดเดียวกันของปีก่อนจํานวน .  ล้านบาท เนืองจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อยทีมีค่าใช้จ่ายเกียวกับ

พนกังานและการบริหารเพิมขนึ .  ล้านบาท บริษัทย่อย  บริษัทอยู่ในระหว่างการก่อสร้างในกลางปีทีแล้ว  

 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปีสินสุด  ธันวาคม  งบการเงินรวมมีผล

ขาดทุนสุทธิ  ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อนทีมีผลขาดทุน .  ล้านบาท มีผลขาดทุน

เพิมขนึ .  ล้านบาท 

 ในส่วนของสินทรัพย์ มีสินทรัพย์รวมทังสิน , .  ล้านบาท เพิมขึน  ล้านบาท หนีสินรวมของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจํานวนทังสิน , .  ล้านบาท เพิมขึน .  ล้านบาท หนีสินไม่หมุนเวียนรวม

เพิมขึน .  ล้านบาท ในส่วนของผู้ ถือหุ้น มีจํานวนทงัสิน , .  ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัปีก่อน 

.  ล้านบาท คิดเป็น . %  

 

 ดร.ธวชั อนนัต์ธนวณิช กล่าวรายงานรายละเอียดของการดําเนินงานของแตล่ะผลิตภณัฑ์ 

 
จากกราฟทีปรากฎแสดงผลการดําเนินงานทแียกเฉพาะสําหรับ  ผลิตภณัฑ์ กล่าวคือ  

- เสาเข็ม มีผลการดําเนินงานทีสงูขนึจากปีทีแล้ว 

- Post-Tension (ระบบพืนไร้คาน) มกีารดําเนินงานทีใกล้เคียงกบัปีทีแล้ว 

- Precast มีปริมาณสงูขนึ 
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- GRC หรือคอนกรีตเสริมใยแก้ว ลดลงเลก็น้อย 

- ปนูซีเมนต์พิเศษ เพิมขนึ 

- อืนๆ มีการเพิมขนึเลก็น้อย 

-  

 
จากกราฟ (ด้านบน) แสดงสดัส่วน Product Mix เปรียบเทียบกนัระหวา่ง ปี  กบั ปี  จะเห็นว่า

สดัส่วน Product Mix ของบริษัทฯ ยงัค่อนข้างคงที คือเป็นเสาเข็มอยู่ประมาณ % เป็น Precast อยู่ประมาณ 

% สว่นทเีหลือเป็นผลิตภณัฑ์อืนๆ รวมกนั 

 

  
 (จากกราฟด้านบน) ในส่วนของการเติบโตของรายได้ในช่วง  ปีทีผ่านมาจะเห็นวา่บริษัทฯ เติบโตอย่าง

ต่อเนืองโดยตลอด โดยเฉพาะในปี เปรียบเทียบในปี  เตบิโตประมาน % 
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 (จากกราฟด้านบน) หากมองแยกส่วนในแต่ละผลิตภัณฑ์ เสาเข็มมีการส่งมอบงานทีสูงขึน มีการ drop 

ในช่วงปี  แตก่็มีการเติบโตมาตลอด สว่น Precast ก็เช่นกนั และผลิตภณัฑ์อืนๆ ยงัคงทีต่อเนือง 

 

 
ผลการดําเนินงานรายไตรมาสของปีทีแล้ว ซงึผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาลงรายละเอียดได้เพิมขนึในแต่ละ

ไตรมาส  

สําหรับไตรมาส  และ  แสดงให้เห็นว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ยังไม่ค่อยดี แต่สําหรับไตรมาส  

แสดงให้เห็นตวัเลขผลประกอบการทีน่าจะทําให้เกิดผลขาดทุนตําสดุ สําหรับไตรมาส 4 บริษัทฯ สามารถปรับปรุง 

เปลียนแปลงให้การดําเนินงานดีขึนได้ซึงจะเห็นได้ว่ารายได้โตขึนจากไตรมาส 3 ประมาน  ล้านบาท และ 

gross profit margin ก็สงูขนึด้วย 
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บริษัทฯ ได้ทําการปรับปรุงเปลียนแปลงตงัแต่ quarter  และ quarter  และเริมเห็นผลตงัแต่ quarter  

และ quarter  ปีนี บริษัทฯ พบวา่สิงทีบริษัทฯ ต้องปรับปรุงคือ ผลการดําเนินงานข้างใน กล่าวคือ ถึงแม้ยอดขาย

จะสงูขึน แต่ผลประกอบการยงัไม่คอ่ยดีเท่าทีควรและค่าใช้จ่ายในการบริหารยงัค่อนข้างสงูเนืองจาก process ใน

การทํางานข้างในเป็น manual คอ่นข้างเยอะ  

 

สิงทีบริษัทฯ พยายามทําในสอง quarter ทผี่านมา คือ  

ประการแรกบริษัทฯ ได้เพิม Product ใหม่ขึน ในปีทีแล้ว บริษัทฯ ได้มีพืนคอนกรีตสําเร็จรูปทีใส่ลูกบอล

เข้าไป โครงการนีได้สําเร็จไปแล้ว นอกจากนี บริษัทฯ ได้มีผลิตภัณฑ์ล่าสุดของบริษัทฯ คือ spun pile ทีเริมผลิต

และส่งมอบงานให้ลกูค้าเรียบร้อยแล้ว ซงึจะทําให้อตัราส่วนในการทํากําไรของบริษัทฯ สงูขนึ 

ประการทีสอง บริษัทฯ ได้พยายามทํา performance management ซึงบริษัทฯ จะสร้างทีม IT เพือให้

พนักงานของบริษัทฯ ทราบถึงวิธีการและเครืองมือทีจะใช้ในการเพิมประสิทธิภาพในการทํางานเพือทําให้ต้นทุน

ในการทํางานลดลง อีกส่วนหนึงคือ บริษัทฯ เริมนําระบบ performance management sytem มาใช้เพือ

ประเมินผลการดําเนินงานของพนกังานแตล่ะท่านในบริษัทฯ เพือแสดงประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานทุก

ท่านและมีกระบวนการในการ feed back เพือให้พนกังานเกิดการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขนึ 

 ประการทีสาม บริษัทฯ ได้พยายามทําการ partner กบัลูกค้ารายหลักของบริษัทฯ และโรงงานต่างๆ 

เพือทําให้ประสิทธิภาพในการขายสงูขนึและเพิมประสิทธิภาพในการส่งมอบงานในจงัหวะทีบริษัทฯ มีcapacityที

ล้นมือ บริษัทฯ สามารถประสานกับโรงงาน partner เพือทํา OEM ได้อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก

ขนึ 

 ประการทีสี เป็นสิงทีบริษัทฯ ให้ความสําคัญมากทีสุดในตอนนี ด้วยบริษัทฯ ตระหนักว่าทรัพยากร

มนุษย์เป็นเรืองสําคญัมากสําหรับบริษัทฯ เพราะสิงทีจะ drive ทําให้ผลประกอบการบริษัทฯ มีกําไรมากขึนได้ ก็



 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562  หน้า 16 จาก 38 

วนัจนัทร์ที  เมษายน พ.ศ. 2562  

คือ ประสิทธิภาพในการทํางานของพนกังานของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิงวิศวกรและผู้ทีทําให้เกิดผลงานทีหน้า

งาน บริษัทฯ ได้นําเอาระบบ HR เข้ามาช่วยเหลือและพยายามสร้างวฒันธรรมองค์กรด้วยจุดแข็งของบริษัทฯ ทีมี

อยู่แล้วบวกกับสิงทีบริษัทฯ คิดว่าในอนาคตเป็นสิงสําคัญทีต้องปลูกฝังเข้าไปในตัวของพนักงาน บริษัทฯ 

พยายามทีจะสร้างวฒันธรรมใหม่ๆ นีเข้าไปในตัวพนักงาน และสุดท้ายตามทีดร.วิชญะ เครืองามได้เรียนใน

เบืองต้น บริษัทฯ ได้ริเริมทําโครงการ Gel Acadamy ซึงในเบืองต้น คือ การส่งเสริมให้พนกังานของบริษัทฯ เพิม

ศกัยภาพในการทํางานของตนเองและสามารถตอ่ยอดตอ่ไปได้ในอนาคต 

 

 รายงานความคืบหน้าของโครงการใหญ่และโครงการหลักในปี  รวมทังต้นปี  มี

รายละเอียดดังนี 

 

 

PTT GC PROPYLENE OXIDEสถานทีตงัจงัหวดัระยอง 

ระยะเวลากอ่สร้าง ธนัวาคม  - มถิุนายน  
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The UppergroundsChatuchakสถานทีตงักรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลากอ่สร้าง มกราคม 2562–มีนาคม  (การดําเนินงานแล้วเสร็จก่อนกําหนดทไีด้ commit กบัลกูค้า) 

 

 

โครงการตกึสงู ลกูค้าได้แก่ developer หลายๆ แห่งซงึเป็นบริษัทในตลาดเช่นกนั เช่น IDEO Q Sukhumvit 36, 

The Lofts Asoke, The EsseAsoke, The Room Phayathai, Swan Lake Residence Khaoyai เป็นต้น 

 

 

โครงการแนวราบได้แกโ่ครงการหมูบ้่านตา่งๆ ซงึ บริษัทฯ ขยายตวัในลกูค้ากลุ่มนีมากในช่วงปีทีผ่านมา 
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โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง The Red Line Mass Transit System สถานที กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลากอ่สร้าง พฤศจิกายน  – มิถนุายน  

  

สําหรับความคืบหน้าของโครงการอืนๆได้แก ่

. การดําเนินงานบริษัทเซเว่นไวร์จํากดัทีตงัอยู่จ.ระยองปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐานมอก. จากกระทรวง

อตุสาหกรรมเรียบร้อยแล้วและได้เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 

. การดําเนินงานบริษัทเจนเนอรัลนิปปอนคอนกรีตอินดรัสทรีส์จํากัดปัจจุบนัการก่อสร้างอาคารและการติดตงั

เครืองจักรแล้วเสร็จสมบูรณ์และอยู่ระหว่างขนัตอนขอรับรองมาตรฐานมอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรมคาดว่า

สามารถเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 3 ของปีน ี

. บริษัทฯจัดตังโครงการชือ “GEL Academy”เพือพัฒนาพนักงานในบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยังยืน สามารถ

พฒันาศกัยภาพความรู้ฝีมือแรงงานและทกัษะในการทํางานของพนกังานต่อไปได้ในอนาคต 

  สําหรับผลงานบริษัทฯด้านอืนๆ มีดงันี 

1. การประเมินการกํากบัดแูลกิจการทีดี (CG Score) บริษัทฯ ได้รับการประเมินคือระดบั ดาว ดีเลิศ (Excellent) 

ตามทดีร.วิชญะ เครืองามได้รายงานต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว 

2. การประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี  บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมิน คะแนน  

3. บริษัทฯได้ดําเนินงานตามนโยบายการต่อต้านทุจริตทีได้ผ่านการรับรองการประกาศเจตนารมณ์เป็นสมาชิก

แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition: CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตกับทางสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)เมอืเดือนธนัวาคม 2559 

 จากนัน ประธานฯ ได้แจ้งว่าวาระนีไม่มีการลงคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ กรุณายกมือขึนและแจ้งชือนามสกุลก่อน

สอบถามหรือแสดงความคิดเหน็ 

คําถามจากคุณกัณฑรีย์ พฤทธสิาริกร ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 
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 จากรายงานทีผู้บริหารได้รายงานให้ทราบเมือสักครู่ ขาดทุนเพิมขึนมากกว่าปี  ส่วนของผู้ถือหุ้นก็

น้อยลงไปตามสดัส่วน เป้าหมายของบริษัทฯ ในอีก  ปีข้างหน้า คือ บริษัทฯ มีเป้าหมายทํารายได้เติบโตอย่าง

ต่อเนืองไม่ น้อยกว่า  เท่าภายในระยะเวลา  ปี ข้างหน้า ท่านผู้ บ ริหารคิดว่าจะมีโอกาสทําได้อย่างที

วางเป้าหมายได้หรือไม่ และได้แค่ไหน เพราะจากทีสงัเกตดูปริมาณการผลิตและกําลงัการผลิตจริงในปี  ที

ผ่านมา ก็นบัวา่มีการเพิมกําลงัการผลิตจริงในปี  และ ปี  ซงึเท่ากันกบัปี  บริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์ที

ไม่เป็นบวกอยู่ -  ตวั ซึงทีเป็นบวกก็คือ ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง และผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษ และดู

เหมือนรายได้ก็ดีในปีทีแล้วแต่รายจ่ายก็สงูเหมือนกันจึงทําให้มีผลขาดทุนจึงอยากให้ผู้บริหารฉายภาพให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นวา่ผู้ ถือหุ้นจะมีความมนัใจและกําลงัใจได้หรือไมว่า่สกัวนัหนงึบริษัทฯ จะมีผลประกอบการทีดีและปันผลให้แก่

ผู้ ถือหุ้นทีถือหุ้นมานานแล้ว ซงึผลิตภณัฑ์ทีมีกําไรก็มีหลายตวัแต่ก็มีบางตวัทีไม่มีกําไร ดิฉันก็พอทราบว่าบริษัทฯ 

มีลกูค้าทีเป็น project developer เยอะ แตใ่นอนาคตข้างหน้าในปี  ปีข้างหน้า ลกูค้าทีเป็น developer ก็อาจจะ

แย่ก็ได้เพราะอสงัหาริมทรัพย์มนัเยอะอยู่ จึงกลวัว่าบริษัทฯ จะขายให้แก่ลกูค้ากลุ่ม developer นีไม่ได้ ดงันันจึง

อยากให้ผู้บริหารฉายภาพในใจหรือในความคิดของผู้บริหารทีบอกกว่าราคาเป้าหมายข้างหน้าใน  ปี มีโอกาส

เป็นสองเท่า แต่ขอทราบอนาคตอันใกล้นีก่อน ปัญหาอยู่ตรงไหนในสินค้าทีถืออยู่  -  ผลิตภัณฑ์และหาก

ผลิตภณัฑ์บางตวัไม่ทํารายได้ให้แก่บริษัทฯทางผู้บริหารคิดอย่างไร 

 

คาํตอบจากดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช 

 ขอบคณุมากสําหรับคําถาม และขอตอบคาํถามดงันี 

. สําหรับคําถามแรกทีว่า โอกาสทบีริษัทฯ สามารถเติบโตได้  เท่าภายในระยะเวลา  ปีนี มีโอกาสมากน้อย

แค่ไหน ผมเรียนว่าบริษัทฯ คิดและวางแผนในระยะยาวทีค่อนข้างมีรายละเอียดพอสมควร อย่างทีผู้ ถือหุ้น

เรียนมาว่าผลิตภัณฑ์หลักบางตัว เช่น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง precast และผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษ 

อาจจะเริมมี capacity ทีค่อนข้างใกล้เต็มกับสิงทีมีอยู่แล้ว แม้ว่าบริษัทฯ อาจจะไม่ได้พึงยอดขายจาก

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนีในอนาคตมากนกั แตบ่ริษัทฯ มีแผนทีจะเพิมสดัส่วนการทําผลกําไรมากกว่า คือ การทํา

ให้ผลการดําเนินงานมผีลประกอบการทีดีขนึ นอกจากนี บริษัทฯ คาดวา่ ผลิตภัณฑ์ใหม่คอนกรีตเสริมใย

แก้ว (GRC)และ การประกอบกิจการของสองบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทีเพิงก่อตัง จะเป็นส่วนทีทําให้

ยอดขายของบริษัทฯ โตขึน ดังนนั หากพิจารณา projection ทัง  ประการดังกล่าวแล้วนัน บริษัทฯ ก็มี

โอกาสทจีะมผีลการดําเนินงานเติบโตขนึสองเท่า 

. สําหรับคําถามทีสองทีว่า ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีปัญหาอะไรและจะทําอย่างไรเพือให้เกิดความ

มนัใจมากขึน ในเรืองนี ตามทีเรียนแล้วว่าสินค้าทีเป็นเสาเข็มคอนกรีตอดัแรง precast มียอดขายเติบโต

ต่อเนืองพอสมควร และแผนกขายของบริษัทฯ ทําผลงานได้ดี บริษัทฯ มีการพฒันาการขายรายโปรเจคโดย
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ตลอดทําให้ยอดขายโตขนึ แต่สิงทีเป็นแฟคเตอร์ทีทําให้ผลประกอบการยังไม่ดีเท่าทีคาดหวงั กล่าวคือปีที

ผ่านมามีการแข่งขันในตลาดทีค่อนข้างสูง เศรษฐกิจค่อนข้างลําบาก พอร์ตของงานก่อสร้างโรงงานและ

งานอืนๆ ทีไม่ใช่งานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์น้อยถึงน้อยมากและน้อยมาถึงปัจจุบันนี ถ้าบริษัทฯ ไม่ได้

แตกไลน์ไปทํางานอสังหาริมทรัพย์ให้เพิมขึน บริษัทฯ ก็คงจะไม่มียอดขายทีเพิมโตถึงขนาดนี ดังนัน 

เพือทีจะเพิมขีดกําลงัการแข่งขนัให้ได้ สิงทีบริษัทฯ พยายามทําอยู่คือการลดค่าใช้จ่ายและการบริหารงาน 

การบริหารต้นทนุให้ดีขึน โดยการเพิมทกัษะพนกังานและการนําเครืองมือทางไอทีช่วยให้การทํางานเร็วขึน

และการทํางานลดคนมากขนึ ซงึเป็นสงิทีจะช่วยลดต้นทุนของบริษัทฯ นอกจากนี บริษัทฯ จะเพิมสินค้าทีมี 

value added หรือสดัส่วนในการทํากําไรให้มากขึน กล่าวคือ ผลิตภณัฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว (GRC) และ

พืนคอนกรีตทีใส่ลูกบอล และผลิตภัณฑ์spun pile ซึงก็ได้เริมดําเนินการทังสามตวันีแล้ว ดังนี จะทําให้

บริษัทฯ มยีอดขายเด่นชดัมากขนึในปีนี 

คาํถามจากคุณอดสิร ไพศาลวัชรกิจ ผู้ถอืหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 

 ตามทท่ีานดร.ธวชั อนนัต์ธนวณิช แจ้งว่าปีทีแล้วมียอดขายเยอะขนึ แต่ทําไมกําไรถึงติดลบ ทงัที

การแข่งขนัมนัเยอะ แตก่ําไรก็ไม่น่าจะขาดทนุ 

คาํตอบ จากดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช 

   การทียอดขายเพิมขึนแต่ผลประกอบการติดลบมีเหตุจากสองปัจจัยหลกั ประการแรก การแข่งขันใน

ตลาดค่อนข้างสูง จากเดิมทีปกติบริษัทฯ เคยได้มาร์จินจากการประมูลโครงการทีสูงกว่านีแต่ปีทีผ่านมานัน

ค่อนข้างตําลง ประการทีสอง ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารอาจจะสูงขึนระดบัหนงึ เพราะบริษัทฯ มี

บริษัทย่อยทีต้องเตรียมดําเนินการ และต้องใช้ learning curve ในการเตรียมสองโรงงานมากขึน จึงเป็นสอง

ปัจจยัทีทําให้ผลประกอบการลดลง 

คําถามจากคุณอดสิร ไพศาลวัชรกิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 

ตามทีบริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับ NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO., LTD นัน ผลิตภัณฑ์ทีได้คือ

อะไร นอกจากนี บริษัทซีฟโก้ทีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และประกอบกิจการทําเสาเข็มเช่นกัน บริษัทซีฟโก้มีผล

ประกอบการทีมีกําไร อยากทราบว่า บริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์ใกล้เคียงกันไหม หรือ บริษัทฯ สามารถทําผลิตภัณฑ์ไป

แข่งกบับริษัทซีฟโก้ได้หรือไม่ โครงการก่อสร้างของภาครัฐสร้างทางเป็นระดับแสนล้าน อยากทราบว่า บริษัทฯ 

พอจะมีวสัดทุีจะไปขายให้แก่บริษัทผู้ รับจ้างโครงการจากภาครัฐได้หรือไม ่
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คาํตอบ จากดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช 

   ขอบคุณสําหรับคําถามทีชีประเด็นและสอบถามขึนมา ขอเรียนในเบืองต้นวา่ เสาเข็มมี range ตงัแต่เล็ก

จนถงึใหญ่ กล่าวคือ เสาเข็มขนาดเล็ก หรือ เสาเข็มทีใช้ตอกในงานก่อสร้างหมู่บ้าน ซงึมีขนาดประมาณ  ซม.*

 ซม. เสาเข็มขนาดกลาง หรือ เสาเข็มทีใช้ในงานก่อสร้างโรงงาน และเสาเข็มขนาดใหญ่ หรือ เสาเข็มทีใช้งาน

ก่อสร้างตกึสงู ซงึเสาเข็มทีเป็นผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ เดิมทีเคยผลิตได้ คือ เสาเข็มขนาดเลก็ หรือ เสาเข็มสําหรับ

งานก่อสร้างหมู่บ้าน และเสาเข็มขนาดกลางสําหรับสร้างโรงงานขนาดกลาง ซึงเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ มาโดย

ตลอดกว่า  กว่าปี เสาเข็มสองประเภทนี ในตลาดจะเรียกว่า เสาเข็มอัดแรงรูปตัวไอ หรือ เสาเข็มเหลียม ทัง

เทคโนโลยีการทํา การผลิต และการติดตงัหน้างานเก่าลงไปเรือยๆ ทุกวนั จนทําให้ปัจจุบันสินค้านีกลายเป็น

สินค้าทีเรียกว่าเป็น community แล้ว คนทัวไปซึงใช้ทุนไม่มากนักก็สามารถก่อสร้างโรงงานผลิตปูนเสาเข็ม

ประเภทนีได้ ดงันนั หากบริษัทฯ จะเติบโตด้วยการผลิตเสาเข็มขนาดเล็กแบบนีไปเรือยๆกําลงัการแข่งขนัก็คงจะ

ลดลงทุกวนั ด้วยบริษัทฯ มีความตงัใจทีจะขยายสัดส่วนของกําไรให้มากขึน บริษัทฯ จึงต้องไปทําตลาดของ

เสาเข็มขนาดใหญ่มากขึน ในทีนี คือ เสาเข็มทีใช้ในงาน infrastructure ใหญ่ๆ ของราชการรวมถึงงานตึกสูง ซึง

งาน infrastructure ใหญ่ๆ ส่วนใหญ่จะใช้เสาเข็ม spun คือเสาเข็มกลมกลวงทีเกิดขึนจากการปันด้วยความเร็ว

สูงทําให้คอนกรีตไปอยู่ทีวงรอบนอกทงัหมด ส่วนเสาเข็มตึกสงูจะเป็นเสาเข็มทีบริษัทซีฟโก้ใช้หรือเรียกว่าเสาเข็ม

เจาะเปียก ตอนนี บริษัทฯ เพิงร่วมทุนกับ NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO., LTD นัน เพือทําเสาเข็ม 

spun หรือเสาเข็มกลมกลวงเพือขยายตลาดมายงัตลาดงานราชการและงานตกึสงูถงึ  ชนั ซงึก็เป็นแผนทีคิดวา่

การเติบโตของบริษัทฯ จะเป็นไปอย่างก้าวกระโดดหลงัจาก GENCI บริษัทย่อยเริมดําเนินการแล้ว ส่วนจะข้ามไป

ยังตลาดตึกสูงอย่างบริษัทซีฟโก้หรือไม่นนั บริษัทฯ กําลังศึกษาข้อมูลอยู่ก็อาจจะมีโอกาสก้าวไปในอนาคต แต่

ปัจจุบันนี ขณะนีบริษัทฯ คิดว่าบริษัทฯ มีโอกาสกับตลาดเสา spun pile อยู่ และต้องการทําให้ตลาดเสา spun 

pileใหญ่ขนึและกว้างขนึไปเรือยๆ 

คาํถามจากคุณสัญฌา ศรีอุทยัผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 

 . ผมมาประชุมปีนีเป็นปีที  และในทุกปีก็ได้รับข่าวดีตลอด แตร่าคาหุ้นกลบัวงิสวนทางกนัตลอดกบัสิงทีบริษัทฯ 

กําลังทําอยู่ อย่างหนึงทีอยากเสนอ คือ หนึงปีผมจะทราบความเคลือนไหวของบริษัทฯ เพียงครังเดียวตอนมา

ประชุมผู้ถือหุ้น พอมีอะไรเกิดขึน ผมก็จะโทรถามตลอดวา่เกิดอะไรขึน และจะดําเนินการอย่างไรต่อ ดงันนั มีวิธี

ไหมทีจะประชาสมัพนัธ์หรือสือให้คนในแวดวงทราบวา่ บริษัทฯ กําลงัทําอะไร ให้ถีขนึ ไมใ่ช่หนงึปีเจอกันครังเดียว 

ถงึแม้วา่ไม่มีกําไรก็เล่าสูก่นัฟังได้ ทําอะไรคืบหน้าอย่างไร เพือให้ทราบถงึผลิตภณัฑ์และการพฒันาของบริษัทฯ  
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. ผมอยากสอบถามเกียวกบัธุรกิจในต่างแดนทีพม่า รวมถึงบริษัทย่อยทีผลิตเส้นลวดแรงดงึสูงเสร็จแล้วใช่ไหม 

และสามารถทําธรุกิจขยายได้ในระดบัไหนแล้ว  

คาํตอบจากคุณธิตพิงศ์ ตงัพนูผลวิวัฒน์ 

. ขอเรียนตอบคําถามในสว่นของ บริษัท เซเวน่ไวร์ จํากัด ก่อน โดยที บริษัท เซเว่นไวร์ จํากดั ถูกก่อตงัขึนโดยมี

วตัถุประสงค์เพือผลิตผลิตภัณฑ์มาป้อนบริษัทแม ่ก็คือ บริษัทฯ ทงันี บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในบริษัท เซเว่นไวร์ จํากัด 

เกือบจะ % หรือ . % เท่าทีกฎหมายจะเอือให้บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท เซเว่นไวร์ จํากัด ได้มากทีสุด ด้วย

บริษัทฯ เป็นผู้ ใช้งานผลิตภัณฑ์ที บริษัท เซเว่นไวร์ จํากัด ผลิต ดังนัน บริษัทฯ จึงต้องดูแล raw material ให้มี

ราคา competitive เมือเทียบกับราคาในตลาดเดิมทีผลิตภัณฑ์ชนิดนีมีบริษัททีผลิตได้เพียง -  บริษัททีอยู่ใน

ตลาด และราคาซือของราคาตลาดของผลิตภัณฑ์นีก็ค่อนข้างสงูและมาร์จินก็ค่อนข้างสงู ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นว่า 

หากบริษัทฯ ผลิตผลิตภณัฑ์นีได้ก็จะเป็นการลดต้นทุนให้กับบริษัทฯ ได้ในระดบัหนึง ปัจจุบัน บริษัท เซเว่นไวร์ 

จํากดั เริมผลิตแล้วและได้รับ มอก. เรียบร้อยแล้ว ขณะนี บริษัท เซเวน่ไวร์ จํากัด กําลงัอยู่ในเฟสสองทีจะกําลงัจะ

นําเครืองจักรเข้ามาอีกหนงึตัวซงึจะทําให้ capacity สูงขึนกวา่เดิม ตอนนีบริษัทฯ ใช้ผลิตภณัฑ์ทีบริษัท เซเว่นไวร์ 

จํากัด ผลิตได้ประมาณ - % ส่วน - % ของผลิตภัณฑ์ทีผลิตได้นัน ก็จะทําการขายให้แก่บริษัททีเป็น

พันธมิตรหรือลูกค้าของบริษัทฯ ซงึยอดขายก็เพิมขึนเรือยๆทังนี บริษัทฯ คาดว่า บริษัท เซเว่นไวร์ จํากัด น่าจะ

สามารถทําได้อย่างเต็มกําลงัใน Q3 และ Q4 ตามทีบริษัทฯ วางแผนไว้ตงัแต่ตอนแรก 

. ขอรับเรืองการสือสารกบันกัลงทนุและผู้ ถือหุ้ นเพือปรับปรุงในปีนี ซงึบริษัทฯ จะมีแผนการทีจะปรับปรุงให้ดีขนึ

กวา่เดิม และขอเชิญผู้ ถือหุ้นไปเยียมชมโรงงานของบริษัทฯ หรือ ทีบริษัท เซเวน่ไวร์ จํากดัซงึบริษัทฯ มีความยินดี

เป็นอย่างยิง และหากมีเรืองทีต้องประชาสมัพนัธ์ บริษัทฯ ก็จะประชาสมัพนัธ์ให้มากขนึ 

 

คาํถามจากคุณเกยีรติศักด ิไตรตรึงษ์ทัศนา ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 

  ผมเป็นคนหนงึทีตามบริษัทฯ นีมานาน ก่อนจะลงทุนก็ได้สมัครในบริษัทฯ นี -  ปีก่อนลงทุน เมือ

ลงทุนก็ได้ยินแต่คําพูดว่าปีนีน่าจะดีมาหลายปีแต่ก็ยังไม่ดี ด้วยความทีผมเป็นนักลงทุนอาชีพ ผมได้ฟังหลาย

บริษัท วนันีเป็นทีชดัเจนวา่ IT และ Robot ทําลายธรุกิจเหมือนกนั  IT และ Robot ทําให้ผู้ซือและผู้ขายเข้าใกล้ชิด

กนัมาก สงิทีเกิดขนึทีเห็นได้ชดัๆ คือ supply จะมากกวา่ demand ซงึเป็นได้ในหลายอุตสาหกรรม การทําการค้า

จะยากขึนเรือยๆบริษัทฯ มีผู้บริหารเป็นคนหนุ่ม บริษัทฯ จะนํา IT มาใช้ตงัแต่ BIM ด้วยบริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ 

จะได้เปรียบจากคนอืนเพราะบริษัทฯ มีระบบข้อมลูทีดีด้วยนํา IT เข้ามาใช้   
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  ขอฝากคณะกรรมการบริษัทว่า บริษัทฯ ได้ใช้เวลามานานพอสมควรและหลายปีมาก บริษัทฯ ต้องตี

แตกให้ชดัๆ วา่จุดทีจะทําให้บริษัทฯ สําเร็จคืออะไรและสือให้ชดัวา่ตกลงบริษัทฯ จะทําอย่างไรดี ตอนนีเราคยุกัน

แต่ยอดขายแต่สุดท้ายก็ขาดทนุไปเรือยและก็กินส่วนของเราไปเรือย เมือถึงจุดหนงึแล้วเราจะลําบากเพราะถึงจุด

หนึงทีเราจะเหนือย ตอนนีบริษัทฯ ยังมีกําลังอยู่พอสมควรเพราะบริษัทฯ ยังมีหนีไม่ค่อยเยอะ บริษัทฯ มีความ

พร้อม แต่ข้างในต้องให้เร็วถ้าจะสู้กับคนอืน อีกจุดหนึงทีจะให้สําเร็จ คือ บริษัทฯ ต้องตีให้แตกว่าบริษัทฯ มีกี

ปัจจยัทีต้องทําให้ได้และทําให้เร็ว ไมเ่ช่นนนั บริษัทฯ จะไปเรือยๆ เมอืเป็นนกัลงทุนจะคิดแบบไปเรือยๆ ไมไ่ด้ การ

ทําธุรกิจวนันีต้องเห็นปลายทาง ไมใ่ช่ Day to Day Operation และวดัดวงกัน ดังนนั ผมฝากและหวงัวา่จากนีไป 

ผมจะรอดูและอยากเห็นสิงดีๆ จากบริษัทฯ ทงันี ผมมีความเห็นอยากให้ผู้ บริหารและพนกังานมีความจริงจังกนั

มากขนึ 

  ประธานฯ ขอบคณุผู้ ถือหุ้นทีให้ความเห็น 

 

คาํถามจากคุณสัญฌา ศรีอุทยั ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 

. ตามทสีกัครู่ได้ถามวา่ธรุกิจทีพมา่เป็นอย่างไรบ้าง 

. ทางบริษัทฯ จะได้ประโยชน์อะไรจากระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออกนีหรือไม่ 

คาํตอบ จากคุณวุฒชิัย เศรษฐบุตร 

  ในส่วนทีพม่า บริษัทฯ ไปร่วมทุนเป็นกิจการร่วมค้ากับสองกลุ่มใหญ่ คือ บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดสัทรีส์

จํากัด และ กลุม่ของติฮากรุ๊ป (Thiha Group) ซึงเป็นคนของประเทศพมา่ซงึเป็นผู้บริหาร เมือปีทีแล้วมีประเด็นที

เป็นปัจจัยภายในประเทศพม่าในเรืองการอนุมตัิโครงการก่อสร้างต่างๆ และ MilconThiha GEL Limited ทีตงั

อยู่Thilawa ก็มีการเปลยีน product line จากการผลิตเหล็กท่อธรรมดาเป็นการผลิตเหล็กกลัวาไนซ์ (galvanized 

steel) ทําให้มี learning curve ของพนักงานในบริษัท ปัจจุบันแผนการผลิตและแผนการขายปรับตวัดีขึนมาก 

บริษัทฯ ก็หวงัวา่ธรุกิจนีจะปรับตวัดขีนึตามทีได้วางแผนไว้ 

คาํตอบ จากดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช 

  ในส่วนของโครงการทีรัฐบาลพยายามสนบัสนุนให้เกิด คือ EEC-ระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออกบริษัทฯ น่าจะ

ได้รับผลพวงจากโครงการนีคอ่นข้างตรงพอสมควร โดยแยกผลกระทบได้  ประเภทงาน ดงันี  
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ประเภทที  งานประเภท Infrastructure ซงึเป็นระบบโครงข่ายทรัีฐบาลจะลงทนุหรือร่วมทนุกบัเอกชน ซงึบริษัทฯ 

น่าจะมีโอกาสเข้าไปร่วมประมูลงาน ทงันี ไม่ใช่ผู้ รับเหมาหลัก แต่เป็นผู้ รับเหมาช่วงจากผู้ รับเหมาหลกัน่าจะเป็น

งานเกียวกับ งานเสาเข็ม precast post tension และ GRC ซึงตรงนีน่าจะเป็นคลืนระลอกแรกทีจะได้รับ

ผลกระทบต่อบริษัทฯ มาก่อน 

ประเภทที  งานประเภทโรงงานทีตอนนีเริมมีการสนับสนุนให้มีโรงงานจากทังไทยและต่างประเทศเข้ามาลงทุน

ในประเทศไทยมากขึน แม้ผลอาจจะไม่ชัดเจนมากนัก อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ก็อาจได้รับงานประเภทนีเข้ามายัง

บริษัทฯ มากขนึ 

ประเภทที  งานประเภท residential ซึงก่อนนีงานในโซนตะวันออกเป็นงานก่อสร้าง residential ทีค่อนข้าง

เป็นไปในสปีดทีไมเ่ร็วมาก ลูกค้าทีเป็น developer จะใช้วิธีการก่ออิฐฉาบปูนซงึไมจํ่าเป็นต้องมีสปีดทีต้องส่งมอบ

งานเร็วมากนัก แตปี่ทีผ่านมาบริษัทฯ เริมเห็นลกูค้า developer เริมกระจายไปลงทุนในโซนนนัมากขึน แถวชลบรีุ 

ศรีราชา แตไ่มไ่กลถงึระยอง ทงัน ีบริษัทฯ กเ็ริมรับงานโซนนนับ้างแล้ว 

  ทงัหมดนนั บริษัทฯ คิดวา่จะมีคลืน  ระลอกทจีะมีผลกระทบกบัยอดขายของบริษัทฯ  

 จากนนั ประธานฯ ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะจะสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม ่ 

 เมือไม่มีผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ แถลงต่อไปว่า ให้ถือว่าที

ประชมุรับทราบตามทีได้รายงานการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ประจําปี  ทงันี วาระนไีมมี่การลงคะแนน  

มติทปีระชุม ทปีระชุมรับทราบตามทรีายงานทุกประการ (วาระนีไม่มีการลงคะแนน) 

วาระท ี4 เรืองพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุน สําหรับปีสนิสุดวันท ี  

ธันวาคม  

 ประธานฯรายงานต่อทีประชุมว่า งบการเงินสําหรับปีสินสดุวนัที  ธันวาคม ซึงผ่านการตรวจสอบ 

และลงนามรับรองจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด และได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี  ทีได้จัดส่ง

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปนําเสนอทีประชุม และ

ประธานฯ แจ้งต่อทีประชมุว่า วาระนีต้องมีการลงคะแนนเสียงข้างมากธรรมดา 

จากนนั เลขานุการบริษัทขอให้ทปีระชุมพิจารณางบการเงินทีได้จดัสง่แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วในรูปแบบซีดี ทงันี 

วนันีบริษัทฯ ก็ได้จดัพิมพ์เป็นหนงัสือเตรียมให้ผู้ ถือหุ้นเช่นกัน  
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เลขานุการบริษัทขอให้ทีประชุมเริมพิจารณาตงัแต่หลงัหน้า  จะเป็นงบการเงินทังหมดของผู้สอบ

บญัชีทีบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้น ในหลกัการดร.ธวชั อนันต์ธนวณิชได้เกรินนําไปแล้วในวาระที  เรืองงบดลุและ

งบกําไรขาดทุน ซึงงบดุลจะอยู่ในงบการเงินของผู้ สอบบัญชี หน้า , ,  และงบกําไรขาดทุนอยู่หน้า -  

เลขานุการบริษัทชีแจงต่อไปว่า ความเห็นของผู้สอบบญัชีอนุญาต เมือวนัที  กุมภาพนัธ์  ทีผู้สอบบญัชีมี

เงือนไขในงบการเงิน เงือนไขของงบการเงินเกิดจากการที กิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ในสิงคโปร์ (Wisdom Tree 

Investment (S) PTE Limited) ทีเข้าไปถือหุ้นในบริษัททีบริษัทฯ ไปลงทนุในพม่า คือ MilconThiha GEL Limited 

งบการเงินของ Wisdom Tree Investment (S) PTE Limited ณ เวลานันยังไม่ได้รับการตรวจสอบและได้รับ

ความเห็นจากผู้สอบบัญชี ณ วนัที  กุมภาพันธ์  สําหรับความคืบหน้า กล่าวคือ ปัจจุบัน Wisdom Tree 

Investment (S) PTE Limited ได้รับความเห็นจากผู้ สอบบัญชีแล้วโดยไม่มีเงือนไข บริษัทฯ อยู่ระหว่างการ

ประสานงานกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เพือให้ความเห็นอย่างไม่มีเงือนไข ซงึบริษัทฯ คาดวา่จะสามารถประกาศ

ความเห็นใหม่ของผู้ สอบบัญชีโดยไม่มีเงือนไข ภายใน  วนันี จึงขออนุญาตเรียนแจ้งผู้ ถือหุ้ นให้ทราบไว้ก่อน 

อย่างไรก็ดี ตวัเลขของงบการเงินทีบริษัทฯ นํารายงานจะไม่มีการเปลียนแปลงใดๆทงัสนิทุกอย่างจะเป็นไปตามที

รายงานทงังบดลุและงบกําไรขาดทุนทีได้นําเสนอผู้ ถือหุ้น และอยู่ในรายละเอียดในหน้า , ,  ของงบดลุ และ

หน้า -  ของกําไรขาดทนุ 

เลขานกุารบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หากมีคําถาม 

ประธานฯ ได้ชีแจงต่อไปว่า การรับรองแบบมีเงือนไข เรียกวา่มนัเป็น technical กล่าวคือ การสอบบญัชี

ของ Wisdom Tree Investment (S) PTE Limited ทีสิงคโปร์มีปัญหา เพราะผู้ สอบบัญชีของบริษัทในพม่านนัก็มี

ปัญหา จึงทําให้ติดขัด แต่ ณ วนันีก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว  Wisdom Tree Investment (S) PTE Limited ก็คงไม่มี

ปัญหาแล้ว ทังนี ส่วนหนึงของปัญหามาจากผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทอยู่คนละสํานักงาน ผู้ สอบบัญชีของ

บริษัทฯWisdom Tree Investment (S) PTE Limited และ MilconThiha GEL Limited มาจากคนละสํานกังานจึง

ทําให้เกิดปัญหาจากการประสานงานระหว่างกนั แต่ในอนาคตหากใช้ผู้สอบบญัชีจากสํานกังานเดยีวกนัหรือเครือ

เดียวกนั ก็จะทําให้สามารถประสานงานกนัได้ดียิงขนึ โดยทีบริษัทฯ จะไมเ่ปลียนสํานกังานผู้สอบบญัชีทีใช้อยู่ แต่

จะให้ Wisdom Tree Investment (S) PTE Limited และMilconThiha GEL Limited เปลียนสํานักงานผู้ สอบ

บัญชีมาใช้สํานักงานผู้ สอบบัญชีเดียวกันหรือเครือเดียวกันกับสํานักงานผู้ สอบบัญชีทีบริษัทฯ ใช้อยู่ เพือ

ประสานงานทีดียิงขึน ซึงผู้สอบบัญชี คุณธีรศักดิ ฉัวศรีสกุล อยู่ในทีประชุมแห่งนีด้วย หากผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสัย

สามารถสอบถามผู้สอบบญัชีได้โดยตรง ประธานฯ แจ้งต่อไปวา่ ปีหน้าผมได้กําชับแล้วว่าสถานการณ์แบบนีจะ

ให้เกิดอีกไมไ่ด้เพราะไมดี่ต่อบริษัทฯ แตท่งันี สถานการณ์ดงักล่าวนนัก็อยู่นอกเหนืออํานาจของบริษัทฯ จริงๆ 
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 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะซักถาม เมือไม่ปรากฏมีผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบ

ฉนัทะท่านใดซกัถาม ประธานฯ จงึขอให้ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบการเงินและงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสินสดุวนัท ี

 ธนัวาคม  

มตทิปีระชุม ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินและงบกําไรขาดทุน 

สําหรับปีสินสุดวันที  ธันวาคม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ดังนี 

  เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จํานวน (เสียง) 2,010,174,224 0 0 0 

คดิเป็นร้อยละ 100.00 0 0 0 

หมายเหตุ :  ในวาระนี มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิมขนึอีกจาํนวน 200,004 หุ้น 

วาระท ี5 เรืองพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกําไรสุทธิเพือเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและงด

 จ่ายเงนิปันผลสําหรับปี  

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้นําเสนอ 

 เลขานุการบริษัทแจ้งหลักเกณฑ์ของการประชุมในวาระนี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ.  มาตรา  ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที  บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําส่วนหนงึไว้เป็นทนุสํารอง

ไว้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ  ของกําไรสทุธิประจําปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าเงินสํารองนีจะมีไม่น้อย

กว่าร้อยละ  แตปี่นีบริษัทฯมีผลขาดทนุ 

  ในเรืองของนโยบายจ่ายเงินปันผลนนั บริษัทฯ มีนโยบายวา่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา “ไม่

เกินร้อยละ  ของกําไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้และสํารองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ต้องไม่มีขาดทุนสะสมทงันี

เพือให้สอดคล้องกบังบกระแสเงินสดและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตและการจ่ายเงินปันผลจะจ่าย

ให้ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั” 

  คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการงดการจดัสรรเงิน

กําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2561 

เนืองจากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสําหรับปีสนิสดุวนัที  ธนัวาคม  

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถาม เมือไม่ปรากฏมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ

ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกําไรสุทธิเพือเป็นทุนสํารองตาม

กฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสําหรับปี  
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มตทิปีระชุม ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรเงินกําไรสุทธิเพือ

เป็นทุนสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงนิปันผลสําหรับปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 

  เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จํานวน (เสียง) 2,010,174,224 0 0 0 

คดิเป็นร้อยละ 100.00 0 0 0 

หมายเหตุ :  ในวาระนี ไม่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพมิ 

 

วาระท ี6 เรืองพิจารณาอนุมัติการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม

วาระ 

 สําหรับวาระนี ประธานฯ ได้เชิญกรรมการสามท่านดังมีรายนามดังต่อไปนีทีครบกําหนดออกจาก

ตําแหนง่ตามวาระในปีนีได้โปรดรออยู่ด้านนอกห้องประชุมก่อน  

1.นายโสภณ ผลประสิทธิ กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการบริษัท/ 

   ประธานกรรมการกํากบัดแูลความเสียง  

 2. นางพรรณี จารุสมบตัิ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

3. นายวฒิุชยั เศรษฐบตุร   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการกํากับดูแล

กิจการทีดี  

 จากนนั ประธานฯ ขอให้คุณวิภูธา ตระกูลฮุนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น

ผู้นําเสนอตอ่ทีประชุม 

 คุณวิภูธา ตระกูลฮุน ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 70 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ  กําหนดวา่ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง กรรมการจํานวน  

ใน  ของกรรมการในขณะนันจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยกรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุด

เป็นผู้ ทีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ และในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี  นี บริษัทฯ มี

กรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน  ทา่น ตามทที่านประธานฯ ได้แจ้งแล้ว  

  คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กลนักรองพิจารณา

แล้วและเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณากรรมการทงั  ท่านกลับมาดํารงตําแหน่งเดิมเนืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นผู้

มีความรู้ ความสามารถอนัจะเป็นประโยชน์และช่วยสนบัสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสําเร็จ โดยที

ประวตัทิงั  ทา่น ได้สง่ในหนงัสอืเชิญประชุม หน้า -  ตามเอกสารแนบ  
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  กรรมการทงัสามท่าน ประกอบด้วย  

1.นายโสภณ ผลประสิทธิ กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการบริษัท/ 

   ประธานกรรมการกํากบัดแูลความเสียง  

2. นางพรรณี จารุสมบตัิ   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

3. นายวฒิุชยั เศรษฐบตุร   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการกํากับดูแล

กิจการทีดี  

เพือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลทีดีเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตงักรรมการทีครบกําหนดออก

จากตําแหน ่งตามวาระกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทและกล ับเข้ามาดํารงตําแหน่ง

ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึง ซึงในวาระนีจะพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะซักถาม เมือไม่ปรากฏมีผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบ

ฉันทะท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีครบ

กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยมีมติเป็นรายบุคคล ทงันี ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีประชมุต่อไปว่า บริษัทฯ 

ได้แจกบัตรให้  ใบ สําหรับกรรมการแต่ละคน หากงดออกเสียง หรือไม่เห็นชอบกับกรรมการท่านใด ขอให้

กากบาทสําหรับกรรมการท่านนนั และยกมือเพือให้เจ้าหน้าทีไปรับบัตร หากท่านเห็นชอบ ท่านผู้ ถือหุ้นไม่

จําเป็นต้องกากบาทใดๆ บนบัตร ท่านมีสิทธิลงคะแนนเลือกตังรายคนหรือไม่เห็นชอบรายคนหรือเลือกตัง

ทงัหมดหรือไม่เห็นชอบทงัหมดก็ได้ 

มตทิปีระชุม ทีประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจาก

ตําแหน่งตามวาระ โดยมีมติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมี

สทิธอิอกเสียงลงคะแนน ดงันี 

 จากนนัประธานฯ จึงเรียนเชิญกรรมการบริษัททีได้รับการแต่งตงักลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งเดิมจํานวน  

ท่านดงักลา่วข้างต้นเข้าร่วมประชุมต่อไป 

 

รายชือกรรมการ เห็นด้วย (เสียง) ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ งดออกเสยีง ร้อยละ บตัรเสยี ร้อยละ 

1.นายโสภณ ผลประสิทธิ 2,009,974,224 99.9901 - - 200,000 0.0099 0 0 

2.นางพรรณี จารุสมบติั 2,009,974,224 99.9901 - - 200,000 0.0099 0 0 

3.นายวฒุชิยั เศรษฐบตุร 2,009,974,224 99.9901 - - 200,000 0.0099 0 0 

หมายเหต ุ: ในวาระน ีไมม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพมิ 
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วาระท ี7 เรืองพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการอนืๆ (ถ้ามี) ประจําปี  

 ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่า วาระนีได้ผ่านคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน จากนัน ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิภูธา ตระกูลฮุนประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้ นําเสนอตอ่ทีประชุม 

 ตามมาตรา  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  กล่าวไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัท

จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอืนใดให้แกก่รรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท ในกรณีทข้ีอบังคบั

ของบริษัทมิได้กําหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึงให้เป็นไปตามมติของทีประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึง

ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุม และตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ  

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอนืตามทีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซงึทปีระชมุผู้ ถือหุ้นอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือ

วางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลยีนแปลงก็ได้ และ

นอกจากนนัอาจให้ได้รับเบียเลียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ  

 ทงันี ทีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครังที /  ได้พิจารณาคา่ตอบแทน

โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกบัคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอืนในอุตสาหกรรมเดียวกนัทีมีขนาด

ใกล้เคียงกนั ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบติังานและภาระหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้วโดยที ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 จะใช้อตัราเดียวกนักบัปี 

2561 ตามรายละเอียดทีปรากฎในตารางด้านล่างนีเนืองจากเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที

สอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอืนในอุตสาหกรรมเดียวกันทีมีขนาดใกล้เคียงกัน ผล

การดําเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจน

สภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม อีกทงัอตัราค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลียหรือตํากว่าค่าเฉลียซงึอ้างอิง

จากผลการสํารวจค่าตอบแทนบริษัทจดทะเบียนไทยซงึจดัทําโดยสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เมือธนัวาคม 

2561 จึงเห็นสมควรขอเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพือพิจารณาอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

สําหรับปี  และนําเสนอตอ่ทปีระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี  ตอ่ไป 
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หมายเหต ุ  

.คา่ตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้กบักรรมการตามตําแหน่งทีได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสงูสดุเพียงตําแหน่ง

เดยีวเท่านนั และกรรมการบริษัททีดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจําจะไมไ่ด้รับค่าตอบแทน

ดงักล่าวข้างต้น 

. สําหรับการจ่ายคา่ตอบแทนใช้อตัราเดียวกนักบัอตัราคา่ตอบแทนของปีก่อน เนอืงจากทางบริษัทฯ เห็นวา่ยงัมี

ความเหมาะสมจึงใช้อตัราเดิมอยู่ 

 ประธานฯ แจ้งว่า ในวาระนีมีกรรมการซึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คือ คณุธิติพงศ์ ตงัพูนผลวิวฒัน์ ถือ

หุ้ นจํานวน , ,  หุ้ น คิดเป็น . % ของหุ้ นทีจําหน่ายทังหมด แต่ไม่ถือว่าเป็นผู้ มีส่วนได้เสียในวาระนี 

เนืองจากท่านเป็นกรรมการบริษัททีดํารงตําแหน่งเป็นCEO ท่านเป็นผู้บริหารได้รับเงินเดือนประจําอยู่แล้ว จึงไม่ได้

รับค่าตอบแทนซงึเป็นไปตามเงือนไขดงักลา่วทีเสนอข้างต้น และถือว่าไม่เป็นผู้มสี่วนได้สว่นเสียในวาระนี 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะซักถาม เมือไม่ปรากฏมีผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบ

ฉันทะท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอืนๆ (ถ้ามี) ประจําปี  และแจ้งวา่วาระนี ต้องได้รับคะแนนเสียง

ไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ถือหุ้นซงึมาประชมุ 

 

กรรมการ 

ค่าตอบแทนประจาํปี (บาท)  ค่าตอบแทนประจาํปี  (บาท)  

ค่าตอบ 

แทนราย

เดือน 

ค่าเบีย

ประชุม

รายครัง 

โบนัส/

บําเหน็จ 

ผลประโยชน์อนืๆ ค่าตอบ 

แทนราย

เดือน 

ค่าเบีย

ประชุมราย

ครัง 

โบนัส/

บําเหน็จ 

ผลประโยชน์

อืนๆ 

 )  คณะกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการ 80,000 10,000 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 80,000 10,000 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 

รองประธานกรรมการ 50,000 10,000 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 50,000 10,000 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 

กรรมการ  20,000 10,000 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 20,000 10,000 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ   

ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 10,000 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 50,000 10,000 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 10,000 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 20,000 10,000 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 

 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
-ไม่ม-ี 10,000 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 10,000 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
-ไม่ม-ี 10,000 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 10,000 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 

 ) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทดีี  

ประธานกรรมการกํากบัดูแล

กิจการทีดี 
-ไม่ม-ี 10,000 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 10,000 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 

กรรมการกํากบัดูแลกิจการทีดี 

 
-ไม่ม-ี 10,000 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 10,000 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 

 ) คณะกรรมการกํากับดูแลความเสียง  

ประธานกรรมการกํากบัดูแล

ความเสียง 
-ไม่ม-ี 10,000 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 10,000 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 

กรรมการกํากบัดูแลความเสียง -ไม่ม-ี 10,000 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 10,000 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 
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มติทปีระชุม ทปีระชุมมีมติอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการอืนๆ (ถ้ามี) ประจาํปี  ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวน

เสียงทงัหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม ดังนี 

  เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จํานวน (เสียง) 2,009,184,224 990,000 - - 

คดิเป็นร้อยละ 99.9508 0.0492 - - 

ในวาระนี ไม่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิม 

  

วาระท ี8 เรืองพิจารณาอนุมัติการแต่งตงัผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 

 ประธานฯ มอบหมายให้คณุวิรัชมรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ นําเสนอในวาระนีต่อที

ประชมุ 

 คุณวิรัชมรกตกาลแจ้งต่อทีประชุมว่า ตามวาระที  นี ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึงบัญญัติว่า “ให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปีแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนด

จํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททุกปี และในการแตง่ตงัผู้สอบบัญชีและแตง่ตงัผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้” และ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที 37 (5) กําหนดให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี แต่งตงัผู้สอบบัญชี และกําหนด

ค่าตอบแทนทกุปี 

 สําหรับปี  ทางบริษัทฯ ก็ได้มีการสอบถามราคาเพือคดัเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และแต่งตงั

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าสอบบญัชีของ บริษัท แกรนท์ ธอน 

ตนั จํากดั อยู่ในเกณฑ์ทีตําทีสุดในระดบัสํานักงานผู้สอบบัญชีTop 5 ประกอบกับทีผ่านมา บริษัท แกรนท์ ธอน 

ตัน จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัททีมีผลการปฏิบัติงานทีอยู่ในเกณฑ์ทีดี ทังนี ขอแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า

ประการที . บริษัทฯ ค่อนข้างไกลจากตวัเมืองเพราะฉะนนัจะมีค่าใช้จ่ายในเรืองค่าเดินทาง การเตรียมบุคลากร

เพือมาดแูลให้แก่บริษัทฯการสญูเสียโอกาสจากการเดินทาง ประการที . คา่สอบบัญชีทีมีการปรับตัวอย่างมีนัย

ยะ ทางคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้พิจารณาในเรืองนีและเจรจากับทางผู้ สอบบัญชีและมีความเข้าใจซึงกัน 

เนืองจากว่าในปี  บริษัทย่อยจะต้องมีการเปิดดําเนินกิจการซึงเท่ากับว่ารายการทีจะสอบบัญชีจะต้องมี

จํานวนรายการมากขนึ  
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 ทางคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจําปี  โดยมีรายละเอียด ดงันี 

. ชือและสํานกังานสอบบญัชี 

 เห็นสมควรเสนอแต่งตงัผู้สอบบญัชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัท

ย่อยประจําปี 2562 

. รายชือผู้สอบบญัชี  เหน็สมควรเสนอแตง่ตงัผู้สอบบญัชี ตามรายชือดงัต่อไปนี 

 ) นายสมคิด เตียตระกลู     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 2785 หรือ 

 2)นางสาวกัญญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน หรือ 

 3) นายธีรศกัดิ ฉวัศรีสกลุ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  หรือ 

   4)นายนรินทร์ จรูะมงคล    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  

. ค่าสอบบญัชีประจําปี 2562 เห็นสมควรเสนอกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เป็นเงินทังสินไม่เกิน3,450,000 บาท(สามล้านสีแสนห้าหมืนบาทถ้วน) โดยมีตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี

กบัปีทีแล้ว 

 
  ปี 2562  ปี 2661  

บริษัท ไตรมาส รวม ค่าสอบบัญชี รวมทังสนิ ไตรมาส รวม ค่าสอบบญัชี รวมทังสนิ 
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง 

จาํกดั (มหาชน)          350,000        1,050,000           1,100,000           2,150,000            350,000         1,050,000              950,000            2,000,000  

คา่สอบทานงบรวม            30,000             90,000                40,000              130,000          

คา่สอบทาน 56-1                   20,000                20,000          

         380,000        1,140,000           1,160,000           2,300,000                  2,000,000  

บริษัท เซเว่น ไวร์ จํากัด          100,000           300,000              320,000              620,000              40,000            120,000              300,000               420,000  

         100,000           300,000              320,000              620,000                     420,000  
บริษัท เจนเนอรัลนิปปอน 

คอนกรีตอินดัสทรีส์ จาํกดั            75,000           225,000              305,000              530,000              30,000              90,000              290,000               380,000  

             75,000           225,000              305,000              530,000                     380,000  

         

รวมทงัสนิ          555,000        1,665,000           1,785,000           3,450,000                  2,800,000  

  ทงันี ค่าสอบบญัชีดงักล่าวยงัไมร่วมคา่ใช้จ่ายอืนทีเรียกเก็บเท่าทีจําเป็นตามทีจ่ายจริง เช่น คา่เบียเลียง

ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศและทีพัก (ในกรณีทีต้องเดินทางไปพักค้างคืน) เป็น

ต้น 

. ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ  

  ผู้สอบบญัชีตามรายชือข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ บริหารหรือผู้

ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ทีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

. การให้บริการบริษัทอืน    
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  บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จํากดั ได้รับการเสนอชือเป็นผู้สอบบญัชีประจําปี  ของบริษัทย่อย จํานวน 

 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซเว่น ไวร์ จํากดั และบริษัท เจนเนอรัลนิปปอน คอนกรีต อนิดรัสทรีส์ จํากดั 

 บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ มาอย่างตอ่เนืองเป็นเวลา ปี โดยมี 

1) นายสมคิดเตียตระกลู ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ระหว่างปี 

ถงึ  

2) นางสาวศนัสนีย์ พลูสวสัด ิผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

ระหว่างปี  ถึงไตรมาสที  ของปี  (และได้ลาออกจากบริษัท แกรนท์ธอนตนั จํากดั) 

3) นายธีรศกัดิ ฉัวศรีสกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตงัแตไ่ตร

มาสที  ของปี  จนถึงปัจจบุนั 

 ดงันนั ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นจงึมีความเข้าใจในธรุกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดีซงึจะช่วยให้การ

ตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  จากนนั ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถาม 

 

คาํถามจากคุณอดสิร ไพศาลวัชรกจิผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 

  ทําไมค่าสอบบญัชีตงั  ล้านกวา่บาท 

คาํตอบ จากคุณวิรัช มรกตกาล 

ประการแรก คือ บริษัทฯ มีมาตรฐาน บริษัทฯ มีความตงัใจทีอยากจะใช้สํานกังานผู้สอบบญัชี ทีมีความ

เป็นสากล เพราะฉะนนัตอนทีบริษัทฯ เลือกผู้สอบบญัชี บริษัทฯ ไมไ่ด้เลือกสํานกังานผู้สอบบัญชีทีเป็นบริษัทของ

ไทยทีมีขนาดเล็ก บริษัทฯ มีความพยายามทีอยากจะได้สํานักงานผู้สอบบัญชีทีเป็น Big 4 Big 5 มาโดยตลอด 

นอกจากนี บริษัทฯ ได้มีการสอบถามราคา อีก  รายแต่  ราย ปฏิเสธทีจะไม่เสนอราคาและไม่ให้บริการแก่

บริษัทฯ เพราะวา่บริษัทฯ คอ่นข้างไกล บริษัทฯ มี  โรงงานทีนี ทีเชียงราก และยังมีทีระยอง ซงึแปลวา่สํานกังาน

ผู้สอบบญัชีทีจะให้บริการแก่บริษัทฯ ต้องมีกําลงัคนอย่างเตม็ทีอีกทงั บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จํากดั ให้ความใส่ใจ

และทํางานเพือดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจริง เป็นสํานกังานผู้สอบบญัชีทีไม่ง่ายกับคณะกรรมการตรวจสอบ

เลย จงึขอให้พิจารณาถึงทําเลทีตงั ขนาดรายการค่อนข้างเยอะมาก ความรับผิดชอบทีสงูขนึกว่าเดิม 

คาํถามจากคุณอดสิรไพศาล วัชรกจิผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 

 ทําไมไม่ใช้สาํนกังานผู้สอบบญัชีของคนไทยจะได้ช่วยคนไทย 

คาํตอบ จากท่านประธานฯ 
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  ทางสํานักงานผู้สอบบัญชีนีก็เป็นไทยแต่มีชือระดบัสากล อนงึ สํานกังานผู้สอบบัญชีนีก็เป็นบริษัทจด

ทะเบียนในประเทศไทย และผู้สอบบญัชีกเ็ป็นคนไทยทงั  คน 

  ประธานฯ ชีแจงเพิมเติมว่า ผมเข้าใจว่าค่าสอบบัญชีปรับราคาขึนกัน ผมอยู่ในบริษัทในตลาด

หลกัทรัพย์หลายบริษัท ไม่มีค่าสอบบัญชีบริษัทใดทีมีอัตราคงที มีแต่จะขยับขึน ถึงแม้จะขยับขึน แต่ยังมีทีไม่

เสนอราคาไม่ทําให้เพราะต้องเดินทางไกลหลายที  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซกัถาม เมอืไม่ปรากฏมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ

ท่านใดซกัถามเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาแต่งตงัผู้สอบบัญชี และกําหนดคา่สอบบญัชีของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประจําปี  

มตทิปีระชุม ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประจําปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซงึมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ดังนี 

  เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จํานวน (เสียง) 2,009,184,224 - - - 

คดิเป็นร้อยละ 100.00 - - - 

หมายเหตุ :  ในวาระนี ไม่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพมิ 

 

วาระท ี9 พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ แจ้งว่า ในวาระนี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอเรืองอืนๆ ตามกฎหมายให้ที

ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาได้ หากมีคะแนนรวมกนั  ใน  ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ช่วงระหวา่งวนัที  ตลุาคม 

 ถึง  พฤศจิกายน  ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอ ในครังนี จึงต้องใช้หลกัเกณฑ์เดียวกัน คือ

ต้องมีคะแนนเสียงรวมกนัไมน้่อยกว่า  ใน  ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ก็สามารถเสนอให้พิจารณาได้  

   ประธานฯ แจ้งว่า ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้ นเสนอวาระ ประธานฯ ขอเปลียนวาระพิจารณาเรืองอืนๆ นี ให้เป็น 

การเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความเห็นหรือสอบถามได้โดยไมมี่การลงมติ  

   จากนนั ทา่นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม 

คาํถามจากคุณอดสิร ไพศาลวัชรกจิผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 
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 ค่าตรวจสอบบญัชีปกติจะคิดตามมลูคา่ของรายได้บริษัทหรือยอดขายของบริษัท หรืออย่างไร เพราะผม

ไปประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นอืนมา  ที บริษัททีหนึงมีรายได้ ,  พันล้านในปี  แต่ค่าสอบบัญชีแค่  ล้าน

กว่าบาท และ อีกหนึงบริษัท มีรายได้ ,  พันล้านในปี  แต่ค่าสอบบัญชีแค่  ล้านกว่าบาท เช่นกัน 

ขณะทีบริษัทฯ มีรายได้ประมาณ  พันล้านบาทแต่ค่าสอบบญัชีประมาณ  ล้านกว่าบาท ราคาจึงค่อนข้างจะ

ก้าวกระโดดกบัทีอืน 

คาํตอบจากคุณธีรศักด ิฉัวศรีสกุล ผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ 

ประการแรก วิธีการคํานวณค่าสอบบญัชี บริษัทใช้วิธีวางแผนวา่จะใช้พนกังานในการตรวจสอบบริษัทฯ

ทงัหมดกีท่านและใช้ระยะเวลากีวนั เพราะฉะนนับริษัทไมไ่ด้คิดจากรายได้หรือสนิทรัพย์ประการที  ค่าตอบแทน

ของบริษัทอืนๆ ลกัษณะธุรกิจแตกตา่งกนั จํานวนรายการแตกต่างกนั เพราะฉะนนัไม่สามารถเปรียบเทียบกนัได้

โดยตรง ต้องดรูายละเอียดปลีกย่อยของแตล่ะบริษัทวา่มีความเสียงระดบัไหน และบริษัทจะตรวจสอบอย่างไร 

คําถาม จากผู้ถือหุ้น (ไม่ประสงค์ระบุนาม) 

 ขออนุญาตแลกเปลียนข้อมูลเรืองค่าผู้ สอบบัญชี เรืองนีมีการหารือหลายที ซึงก็เป็นคํากล่าวเดิม คือ 

เป็นเรืองของ Demand Supply กล่าวคือ บริษัทตรวจสอบบญัชีมีไม่กบีริษัท ในขณะทีบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์มี

จํานวนมากขึน หากสํานกังานสอบบญัชีต้องเพิมงาน ดงันนั ผู้สอบบัญชีก็จะเพิมอตัราค่าบริการให้สงูขนึ ในเรือง

นี บริษัทฯ น่าจะหาบริษัททีพร้อมและลดเกณฑ์ลงมาให้ได้ ผมก็เข้าใจวา่บางสํานกังานผู้สอบบญัชีมีการปฏิเสธ

จริง ซึงเหตุผลบางอย่าง ผมก็คิดว่าฟังไม่ขนึ เช่น ความเสียง เป็นต้น เพราะผมไม่เคยเห็นผู้สอบบัญชีโดนคดีเลย

แต่กฎเกณฑ์ของตลาดฯ ก็เข้าใจว่าเป็นเหตใุห้ผู้สอบบญัชีต้องมีงานเพิมขนึ อีกประการหนงึ คือ ระบบของบริษัท 

กล่าวคือ ถ้าระบบภายในบริษัทดี ค่าสอบบญัชีก็อาจจะเสียน้อยลง แต่หากระบบบัญชีไม่ดีทําให้การดําเนินการ

ตรวจสอบยาก ก็จะทําให้ค่าสอบบญัชีต้องเสียมากขึน ดงันนั ขอฝากบริษัทฯ ด้วยในการให้ความร่วมมือกบับริษัท

ฯ หรือทําระบบบญัชีทีดีเพือปีตอ่ไปจะได้เสียค่าสอบบัญชีทลีดลง 

คาํชแีจง จากประธานฯ  

 ค่าสอบบญัชีลดลงคงไมมี่ มีแต่ไม่เพิมขนึน่าจะเป็นไปได้ คือ บริษัทฯ อยากได้สํานกังานผู้สอบบญัชีทีมี

ชือเสียงเพราะส่วนหนงึคือความน่าเชือถือของผู้สอบบญัชีด้วย ถ้าจะใช้สํานกังานผู้สอบบญัชีทีไม่ใช่ Big 4 Big 5 

ก็ได้ แตอ่าจจะไมมี่ความน่าเชือถือ  
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 ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเคร่งครัดมาก รักษาผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้ น ผู้ สอบบัญชีจะคอยตงั

ข้อสังเกตเพือประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้ น หากเกิดเหตุและผู้ สอบบัญชีไม่ alert นอกจากผู้ สอบบัญชีจะถูกถอน

ใบอนุญาตแล้วและมคีวามรับผิดอาญาด้วย ดงันนั จงึมีความระวงัตวั 

คาํถามจากคุณสมชาย ปัดภัยผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง 

. ปีนีมีโปรแกรมจะไป Opportunity Dayหรือไม่มโีปรแกรม Opportunity Dayไหม  

2. ผมซือหุ้นเพราะท่านได้อธิบายเรือง BIM ในวนั Opportunoty Dayจึงอยากให้อธิบายเรืองนีให้ฟังอีกครังบริษัท

ฯ ใช้ลกัษณะข้อได้เปรียบทีเป็น Solution Provider ยงัได้เปรียบหรือไม ่

. สนใจเรือง Site Visit ที บริษัทเซเวน่ไวร์จํากัด จะสามารถลงชือไว้เลยได้หรือไม ่

. อยากให้บริษัทฯ ขายเงินลงทนุในบริษัท มิลล์คอน สตลี จํากดั (มหาชน) เป็นไปได้หรือไม ่เพราะเห็นวา่บริษัท 

มิลล์คอน สตลี จํากดั (มหาชน) มีปัญหา ขายได้หรือไม่ขอเหตผุลด้วย 

. มีโอกาสทจีะจดัประชุมผู้ถือหุ้นในเมืองได้หรือไม ่

. ถ้าเป็นไปได้ ขอ Site Visit ทีโรงงานของบริษัทฯ ได้หรือไม่ เพือดูว่าโรงงานมีความก้าวหน้าแคไ่หน และโรงงาน 

spun pile เป็นอย่างไร 

คําตอบ จากประธานฯ 

. ขอตอบคําถามเรืองการประชุมผู้ ถือหุ้น ซึงคําถามนีเป็นคําถามทีผมถามในปีแรกๆ ว่าทําไมถึงจัดในสถานที

ไกล ทังนี เนืองจากตลาดหลักทรัพย์บอกว่าบริษัทตงัอยู่ทีไหนก็ควรจัดประชุม ณ ทีตงัของบริษัทนัน กล่าวคือ 

หากบริษัทอยู่ระยองแตจ่ดัประชุมทีกรุงเทพฯ คนในพืนทีก็จะไมไ่ด้รับประโยชน์ใดจากการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น ส่วน

นีคือหลกัเกณฑ์กํากับดแูลกิจการทีดีของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทต้ีองการกระจายตามทีตงัของบริษัท 

คาํตอบ จากดร.ธวัช อนันต์ธนวนิช 

. ขอชีแจงผู้ ถือหุ้นอีกท่านทีสนใจเรือง BIM พร้อมกนั ณ ทีนีกล่าวคือ BIM เป็น platform ที integrate ผู้ มีส่วนได้

ส่วนเสียในวงการก่อสร้างเข้าด้วยกันไม่ใช่สําหรับเฉพาะโรงงานผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปอย่างเดียว คนทีมีส่วนได้ส่วน

เสียใน BIM ทังหมดก็จะมีตังแต่เจ้าของโครงการ ผู้ ออกแบบ เช่น Designer, Architect, Structure-Engineer, 

ผู้ออกแบบ M&E, ผู้ออกแบบหลายๆ ด้าน เป็นต้น รวมทัง Main Contractor หรือ ผู้ รับเหมาหลกั ผู้ รับเหมาย่อย 

ทุกคนถ้าจะใช้BIM ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกัน การจะเกิด BIM ในวงการก่อสร้างในประเทศไทยได้ leader หลกัต้อง

เริมจากเจ้าของโครงการ หรือ developer ก่อน ซึง ณ วนันี BIM ในประเทศไทยถือว่าอยู่ในสถานะทีค่อนข้างเริม

โตในระดบัหนึงแต่ยงัไมโ่ตจนกระทงัใช้กันแพร่หลายเมือ  ปีก่อน มี developerเพิงจะมี -  รายทีเริมใช้ BIM แต่

ในวันนีมี developer หลายรายมากเริมใช้ BIM และกระจายตัวมาทีผู้ รับเหมาหลักทีใช้ BIM เยอะพอสมควร 

บริษัทฯ ในฐานะทีเป็นผู้ ผลิตและผู้ ติดตังชินงานสําเร็จรูป ถือว่าเป็นผู้ นําทีเกาะกลุ่มอยู่ในลําดับต้นๆ ของ
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เมืองไทยทีใช้โปรแกรมนีในการทํางานและบริษัทฯ จะยึดถือแนวทางนีเป็นหลกัและพยายามพัฒนาการใช้งาน

ระบบ BIM ต่อไปเรือยๆ และเป็นผู้นําต่อไปเรือยๆ ตรงนี คนทีได้รับผลประโยชน์ในการใช้ BIM คือเกือบทุกฝ่าย

ตงัแต่เจ้าของโครงการเพราะลดต้นทุนในการก่อสร้างผู้ออกแบบทีจะทํางานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผู้ รับเหมาทีจะ

ลดโอกาสในการผิดพลาดในการทํางาน ซึงจะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย แต่ว่ามีต้นทุนเริมต้นใช้งาน

ค่อนข้างสูงเพราะต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเป็น platform ใหม่ ในเรืองนี บริษัทฯ ค่อนข้างพฒันา มีการใช้

งาน และได้อบรมพนกังานเพือใช้งานระบบ BIM ในระดบัหนงึพอสมควร  

ส่วนของ Solution Provider บริษัทฯ ยังคงดําเนินงานตามทิศทางในแนวนนัอยู่ ประเด็นหลักทีได้จาก

การใช้concept นีคือ ลูกค้า  ราย ปกติแทนทีจะใช้สินค้าประเภทเดียว เช่น ใช้เสาเข็มอย่างเดียว ตอนนีลูกค้าก็

จะจําเป็นkey accountหลกัทีจะใช้งานสินค้าบริษัทฯ มากกว่า  ผลิตภณัฑ์ทังนี บริษัทฯ จะมีการประสานงาน

ภายในบริษัทฯ เอง และประสานงานกับลูกค้าให้ยึดติดกันมากขึน เพือทําให้เกิดต้นทุนในการทํางานลดลงจาก

การทีใช้supplierเจ้าเดียว 

คาํตอบจากคุณธิตพิงศ์ ตงัพนูผลวิวัฒน์ 

. ในสว่นของ Opportunity Day บริษัทฯ คดิวา่นา่จะเป็น Q 3 ถงึ Q 4 ของปีน ี 

. ในสว่น factory visit ของ บริษัทเซเวน่ไวร์จํากดั ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นสามารถลงชือไว้ได้เลย 

. ในสว่น factory visit ของ บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีตอินดรัสทรีส์ จํากดั ขอเป็น Q 3 ถงึ Q 4 เนืองจาก

อยากให้บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดรัสทรีส์ จํากดั ได้รับ มอก. ก่อน เพือจะได้มี activity ให้ท่านผู้

ถือหุ้นได้เห็นภาพของโรงงาน ซงึคิดวา่ บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดรัสทรีส์ จํากดั น่าจะได้รับ มอก. 

ประมาณ Q 2 ปีนี  

. ตาม technical แล้ว บริษัทฯ จะขายหุ้นในบริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน) ก็ขายได้ เพียงแต่วา่บริษัทฯ 

จะขายเมือไหร่ ในเรืองนี คุณวิภูธา ตระกูลฮุน ในฐานะกรรมการของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน) 

ชีแจงโดยสงัเขปเกียวกบั บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากดั (มหาชน) ในทีประชมุ 

   ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเรืองอืนใดเพือพิจารณา 

มติทปีระชุม (วาระนีไม่มีการลงคะแนน) 
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   ประธานฯ ได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทกุท่านทีได้สละเวลาและเดินทางมาร่วมประชุมใน

วนันี และกลา่วปิดการประชุมในเวลา .  น. 

 

หมายเหต ุ ระหว่างการดําเนินการประชุมไม่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิมเติม ทําให้จํานวนหุ้นทีมาประชุม จนถึง

วาระต่าง ๆ นี มีจํานวนหุ้นเท่าเดิมกบัตอนเปิดการประชุม 

 

ปิดการประชมุในเวลา .  น. 
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    -ลงนาม-  

   (นายวฒิุชยั เศรษฐบตุร) 
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