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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

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

 

เวลาและสถานท่ีประชุม  
 

 ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. โดยประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-

AGM) ณ ห้องประชมุ 3/1 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ต าบล

บางกะดี อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 
  

กรรมการบริษัทจ านวน 8 ท่าน กรรมการบริหารจ านวน 2 ท่าน กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารซึ่งคิดเป็น

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 

1. ศาสตราจารย์กิตติคณุดร.บวรศกัดิ์ อวุรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  

2. คณุโสภณ  ผลประสิทธ์ิ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ

ก ากบัดแูลความเส่ียง และกรรมการอิสระ 

3. คณุธิตพิงศ์ ตัง้พนูผลวิวฒัน์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

4. คณุวิรัช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

5. คณุพรรณี  จารุสมบตัิ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  

6. ดร.วิชญะ  เครืองาม กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดี กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนและกรรมการอิสระ 

7. คณุวิภธูา ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี กรรมการก ากบัดแูล

ความเส่ียง และกรรมการอิสระ 

8. คณุวฒุิชยั เศรษฐบตุร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี และเลขานกุารบริษัท 

9. คณุวิสจัจา คชเสนา กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี กรรมการก ากบัดแูล

ความเส่ียง ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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กรรมการท่ีไม่เข้าร่วมการประชุม 

-ไมมี่- 

 

  

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พราวด์ อิน โปร จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม 

1. คณุศนัสนีย์ พลูสวสัดิ ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 6977 

 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิจ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม 

1. คณุธนะวฒุิ   พิบลูย์สวสัดิ ์      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 6699 

 

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

1. คณุประถมภรณ์  ฟังค าดี ท่ีปรึกษากฎหมาย 

   

ผู้ควบคุมระบบลงคะแนนและตรวจนับคะแนน 

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 

เร่ิมประชุมเวลา 15.30 น.  

  ศาสตราจารย์กิตติคณุ บวรศกัดิ์ อวุรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เป็นประธาน

ในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะ ท่ีได้มาเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2564 โดยประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขณะนีเ้ป็นเวลา 15.30 น. มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วย

ตนเองจ านวน 8 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 1,160,233,542 หุ้น และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุแทน

จ านวน 25 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 1,063,116,947 หุ้น ซึ่งนบัรวมได้ทัง้สิน้จ านวน 33 ราย รวมผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วย

ตนเองและรับมอบฉันทะทัง้สิน้จ านวน 2,223,350,489 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 41.1893 (จ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้

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

หุ้นจ านวนไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งครบเป็นองค์ประชมุตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2553 หมวด 

7 มาตรา 103 และข้อบงัคบับริษัทฯ หมวด 5 ข้อ 35 และได้กลา่วเปิดการประชมุอยา่งเป็นทางการ 

  ตอ่จากนัน้ประธานฯ มอบหมายให้คณุวฒุิชยั เศรษฐบตุร เลขานกุารบริษัท ท าหน้าท่ีพิธีกรในท่ีประชมุ 

(“พิธีกร”)  
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  พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พิธีกรแจ้งต่อท่ีประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจ าปี 2564 ในครัง้นีเ้ป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งการประชุมครัง้นีจ้ัดขึน้ตามแนว

ทางการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้แนะน าคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ รวมถึงผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีเก่ียวข้อง มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. ศาสตราจารย์กิตติคณุดร.บวรศกัดิ์ อวุรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  

2. คณุโสภณ  ผลประสิทธ์ิ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท และ

ประธานกรรมการก ากบัดแูลความเส่ียง  

3. คณุธิตพิงศ์ ตัง้พนูผลวิวฒัน์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

4. คณุวิรัช มรกตกาล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

5. คณุพรรณี  จารุสมบตัิ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

6. ดร.วิชญะ  เครืองาม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน 

7. คณุวิภธูา ตระกลูฮนุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ี

ดี และกรรมการก ากบัดแูลความเส่ียง 

8. คณุวฒุิชยั เศรษฐบตุร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี และเลขานกุารบริษัท 

   

คณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้หมด 8 ทา่น มาประชมุครบทัง้ 8 ทา่น คดิเป็นร้อยละหนึง่ร้อย  

ส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุมอ่ืน คณุวิสจัจา คชเสนา ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน กรรมการก ากับ

ดแูลกิจการท่ีดี และกรรมการก ากบัดแูลความเส่ียง ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท พราวด์ อิน โปร  จ ากดั คือ นางสาว

ศนัสนีย์ พลูสวสัดิ ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 6977 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2563 ผู้สอบบญัชีจาก 

บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั คือ คณุธนะวฒุิ  พิบลูย์สวสัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 6699 ซึ่งเป็นผู้สอบ
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บญัชีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีในปี 2564 ท่ีปรึกษา

กฎหมายอิสระ จากส านกังานกฎหมาย บริษัท โปร ลีเกิล แอนด์ ไอ.พี. จ ากดั คือ คณุประถมภรณ์ ฟังค าดี  

จากนัน้ พิธีกรแนะน าผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีท าหน้าท่ีดูแลในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นให้เป็นไปอย่าง

โปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบับริษัทในการนบัองค์ประชมุและการลงคะแนนเสียงทกุวาระ บริษัทฯ 

ได้เชิญผู้ เข้าร่วมประชุมและผู้สงัเกตการณ์ซึ่งจะเป็นตวัแทนท่ีจะช่วยท าหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียง ผู้

ลงคะแนนและตรวจนบัคะแนนจากบริษัท โอเจ อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั จะท าการลงคะแนน และการตรวจสอบ

คะแนนในการประชุมครัง้นี ้และบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากตวัแทนผู้ ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยโดยมี

นางสาวชนิษฏา ปิยพาณิชยกลุ เป็นอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้า

ร่วมการประชมุ E-AGM ในครัง้นี ้

จากนัน้ พิธีกรได้ชีแ้จงกฎเกณฑ์และรูปแบบการประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยเป็นระบบ

ของบริษัท โอเจ อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั ซึง่เป็นระบบท่ีสอดคล้องตามพระราชก าหนดวา่ด้วยการประชมุผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามประกาศของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมในเร่ืองมาตรฐานการ

รักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทัง้ยงัเป็นบริษัทท่ีผา่นการรับรอง

การควบคมุของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  จากนัน้ พิธีกรได้ชีแ้จงถึงระเบียบวาระการประชมุในครัง้นีว้า่มีทัง้หมด 9 ระเบียบวาระ ซึง่ประกอบด้วย 

 วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบ  

วาระท่ี 2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 3 

กรกฎาคม 2563  

วาระท่ี 3 เร่ืองพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

วาระท่ี 4 เร่ืองพิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563  

วาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรรเงินก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปัน

ผลส าหรับปี 2563  

วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ  

วาระท่ี 7 เร่ืองพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการอ่ืนๆ (ถ้ามี) ประจ าปี 2564 

วาระท่ี 8 เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 
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วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  จากนัน้ พิธีกรแจ้งรายละเอียดการนับองค์ประชุมผู้ ถือหุ้ น การออกเสียง วิธีการลงคะแนน การนับ

คะแนนเสียงมตขิองท่ีประชมุ และการเผยแพร่มตขิองท่ีประชมุ ดงันี ้

 

การนบัองค์ประชมุผู้ ถือหุ้น มีรายละเอียดดงันี ้  

  ให้ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 เสียง โดยทา่นผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือ

อยูห่รือเทา่กบัจ านวนท่ีได้รับมอบฉนัทะ 

  การนบัองค์ประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกวา่ 25 

คน และต้องมีหุ้นนบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีได้จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด จ านวนหุ้นท่ี

ได้จ าหน่ายแล้วทัง้หมดมีจ านวน 5,397,877,189 หุ้ น ซึ่งจ านวนหุ้ นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้ นท่ีได้

จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด คือ ไมน้่อยกวา่ 1,799,292,397หุ้น  

การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน มีรายละเอียด ดงันี ้

การลงคะแนนจะมีขึน้หลงัเสร็จการประชมุในแตล่ะวาระ ทัง้นี ้ก่อนลงมตใินแตล่ะวาระจะเปิดโอกาสให้

ผู้ เข้าร่วมประชมุ ซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม 

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting เพ่ือท าการลงคะแนนในแต่ละ

วาระภายในเวลาท่ีก าหนด โดยระบบจะปรากฏวาระตา่งๆ ท่ีสามารถลงคะแนนเสียงได้ให้ท่านท าการลงคะแนน

เสียงในแตล่ะวาระ โดยท่านผู้ ถือหุ้นสามารถกดปุ่ มใดปุ่ มหนึ่งของปุ่ ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพ่ือ

ท าการลงคะแนน เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครัง้หนึ่งว่า ยืนยันการ

ลงคะแนนหรือไม ่ให้กดตกลงเพ่ือเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการเปล่ียนการลงคะแนน สามารถท าได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง้ หาก

วาระได้ถกูปิดโหวตไปแล้ว ผู้ ถือหุ้นจะไมส่ามารถลงคะแนน หรือเปล่ียนการลงคะแนนได้ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดปุ่ มลงคะแนนในระบบ บริษัทฯ

จะถือวา่ทา่นมีมตเิห็นด้วยตามท่ีประธานฯ เสนอตอ่ท่ีประชมุ 

เม่ือทา่นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทา่นกลบัมายงัหน้าตา่ง E–Meeting (โปรแกรม zoom) เพ่ือ

รับชมภาพและเสียงของการประชมุตอ่ไป  

ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนบัคะแนนรวมจากผู้ ท่ีลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ ท่ีลงคะแนน

ลว่งหน้าผา่นเอกสารมอบฉนัทะ 
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ส าหรับวาระท่ี 6 เร่ืองการพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง

ตามวาระ ให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงมติเพ่ือออกเสียงเลือกตัง้กรรมการได้ทัง้ชดุ 

หรือเป็นรายบคุคล 

 

การนบัคะแนนเสียง มีรายละเอียดดงันี ้

 การนบัคะแนนในแตล่ะวาระจะนบัจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ ซึง่อาจมีจ านวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระไมเ่ท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นบางราย

เข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุมก่อน ทัง้นี ้ผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระจะรวบรวมผลและแจ้งให้ท่ี

ประชมุทราบภายหลงัจากเสร็จสิน้การลงคะแนนในแตล่ะวาระ ดงันัน้ เพ่ือความรวดเร็วในการนบัคะแนนเสียง ขอ

เรียนเสนอให้ใช้วิธีการดงันี ้คือ 

- กรณีท่ีไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุมมีมติ

เป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิ/รับทราบ/รับรองตามมตท่ีิน าเสนอแล้วแตก่รณี  

- คะแนนเสียง ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงจะน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ

และมีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ๆ สว่นคะแนนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ 

มตขิองท่ีประชมุในแตล่ะวาระ มีรายละเอียดดงันี ้

      การนบัคะแนนเสียงท่ีถือเป็นมติท่ีประชุมส าหรับวาระท่ี 2, 4, 5, 6 และ 8 จะใช้คะแนนเสียงข้างมาก

เป็นมติท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้ นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้ นท่ีตนถือหรือรับมอบฉันทะมา เท่านัน้ ถ้ามี

คะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานฯ ในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด  

 ส าหรับวาระท่ี 7 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ

และมีสิทธิออกเสียง  

 ส าหรับวาระท่ี 1 และ 3 เป็นวาระเพื่อรับทราบ ไมมี่การลงคะแนน  

 ส าหรับวาระท่ี 9 การพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติใน

เร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุก็จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของกฎหมายซึ่งก าหนดไว้ใน

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

วรรคหนึง่แล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ี

ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุอีกก็ได้" 
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การเผยแพร่มตขิองท่ีประชมุ มีรายละเอียดดงันี ้

 บริษัทฯ ท าการบนัทึกภาพ และอดัเสียงตลอดระยะเวลาการประชมุ และแจ้งมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นผ่าน

ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวนัท าการถดัไป รวมทัง้เผยแพร่รายงานการประชมุพร้อม

ทัง้ระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

รับทราบรายงานการประชมุและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความเห็น หรือสอบถามข้อสงสยัต่อท่ีประชุม สามารถซกัถาม

หรือแสดงความคดิเห็นด้วยวิธีดงันี ้

กรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะถามค าถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถท าได้ โดยให้ท่านไปท่ี

เมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพ่ือพิมพ์ข้อความ กดปุ่ ม Enter เพ่ือสง่ข้อความเข้ามายงัระบบ 

กรณีท่ีทา่นผู้ ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถท าได้ โดยให้ทา่นไปท่ีเมน ูParticipant 

ทางด้านล่าง และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand) เม่ือพิธีกรขานช่ือของท่าน เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมค์ให้

ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอปุกรณ์ของทา่น กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถพดูผ่านไมค์ได้ 

ขอความกรุณาพิมพ์ค าถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผู้ด าเนินรายการจะได้ท าการอ่านค าถาม

ให้กบัท่ีประชมุแทนทา่น 

 ในการถามค าถามแตล่ะครัง้ทัง้ผา่นการพิมพ์ข้อความ หรือผา่นการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้ เข้าร่วม

ประชมุแจ้งช่ือ-นามสกลุ พร้อมระบวุ่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะก่อนเร่ิมถามค าถามทกุครัง้เพ่ือ

ประโยชน์ในการจดบนัทกึการประชมุให้ถกูต้องครบถ้วน  

  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุส่งค าถามในแต่ละวาระ กรณีท่ีไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุ สอบถาม

เข้ามา บริษัทฯ จะด าเนินการประชมุตอ่ หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์ค าถามเข้ามาผ่านช่องทาง 

Chat เจ้าหน้าท่ีจะท าการอา่นค าถามของทา่นในภายหลงั 

  อนึ่ง ในกรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานหรือระบบระหว่างการประชุม กรุณา

ตดิตอ่บริษัท โอเจ อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั ซึง่เป็นผู้ควบคมุระบบ E-AGM ของบริษัทฯ รายนามผู้ประสานงานมี

ดงันี ้

1. นางสาวพณัพรรษ พรหมมาพนัธุ์  (แพร) ตดิตอ่  097-087-2591 

2. นางสาวคณสันนัท์ พฒันสขุ        (กอน) ตดิตอ่  097-237-0094 

3. นางสาวนิรชา ศกัดิเ์จริญ            (เนย)  ตดิตอ่  099-220-5684 
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  จากนัน้ พิธีกรได้เชิญประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามท่ีได้ก าหนดใน

หนงัสือเชิญประชมุ 

 ประธานฯ จึงได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุตามท่ีได้ก าหนดในหนงัสือเชิญประชมุ

ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 

 ประธานฯ แจ้งว่า ส าหรับวาระเร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบนีเ้ป็นการรายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2563 เป็นวาระเพ่ือทราบ ดงันัน้ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียงและลงมต ิ

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและเสนอ

รายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2563  – 31 มกราคม 

2564 ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอวาระและรายช่ือบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

 จากนัน้ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยสรุปผลการด าเนินการท่ีผ่านมาให้ท่ีประชมุทราบ 

และได้กล่าวเชิญ คุณวิรัช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ รายงานสรุปผลการด าเนินการของ

คณะกรรมการตรวจสอบส าหรับปี 2563 ท่ีผา่นมา 

 คุณวิรัช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่าส าหรับปี 2563 คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีการประชุมทัง้หมดจ านวน 4 ครัง้ รวมทัง้ได้จดัการประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 

2563 โดยมีกรรมการอิสระอีก 3 ทา่นเข้าร่วมด้วย โดยไมมี่ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วม จ านวน 1 ครัง้ เม่ือวนัท่ี 1 

มีนาคม 2563 เพ่ือรับฟังความคดิเห็นของผู้สอบบญัชีอยา่งเป็นอิสระ โดยสรุปสาระส าคญัการปฏิบตังิานในรอบปี

ได้ ดงันี ้  

1. การสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และ

เพียงพอ 

2. การสอบทานการปฏิบตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

3. การดแูลด้านการปฏิบตังิานตามระเบียบของหน่วยงานก ากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง  

4. การสอบทานการบริหารความเส่ียงขององค์กร  

5. การสอบทานระบบควบคมุภายใน  

6. การพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ ส าหรับงบการเงินประจ าปี 2563  

7. การพิจารณาและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีเห็นวา่มีความจ าเป็นและสมควร  

8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ส าหรับรายละเอียดอ่ืนๆ ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถดไูด้จากรายงานประจ าปีท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้ว 



 

 
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564  หน้า 9 จาก 32 
วนัพฤหสับดทีี่ 13 พฤษภาคม 2564  

 ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ ดร.วิชญะ เครืองาม ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เป็นผู้ รายงาน

สรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับรอบปี 2563 

ดร.วิชญะ เครืองาม ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  รายงานว่าส าหรับปี 2563 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมีการประชมุทัง้หมดจ านวน 4 ครัง้ เพ่ือก ากบัดแูลและติดตามความคืบหน้า

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ โดยมีผลงานสรุปในปี 2563 ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทฯ ได้รับการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  (CG Score) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดบัสงูสดุ 5 ดาว คือ ดีเลิศ-Excellent ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมิน

ระดบั 5 ดาวตดิตอ่กนัเป็นปีท่ี 3 ปีแล้ว  

2. บริษัทฯ ได้รับการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 จากสมาคมสง่เสริม

ผู้ลงทนุไทยในระดบัคะแนน 100 คะแนน  

3. บริษัทฯ ได้รับการรับรองการตอ่อายกุารรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทจุริต และได้รับการรับรองจาก CAC เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

4. บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบตัรเป็นอตุสาหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 2 ปฏิบตัิการสีเขียว (Green Activity) 

จากกระทรวงอตุสาหกรรม ณ โรงงานบางกะด ี

5. คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดีได้ก ากับให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอ

รายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 – 31 มกราคม 

2564 ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใด เสนอวาระและรายช่ือบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการ 

6. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีได้ก ากับให้บริษัทฯ ด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี โดยได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุ

ยอ่ยทกุชดุด้วยการประเมินผลการปฏิบตังิานด้วยตนเองและการประเมินประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

7. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีได้มีการทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ให้ครอบคลมุกฎเกณฑ์การปฏิบตังิานตามแนวทางท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 
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 จากนัน้ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ คุณโสภณ ผลประสิทธ์ิ ประธานกรรมการก ากับดูแลความเส่ียง เป็น

ผู้รายงานสรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการก ากบัดแูลความเส่ียงส าหรับปี 2563  

  คุณโสภณ ผลประสิทธ์ิ ประธานกรรมการก ากับดูแลความเส่ียง รายงานว่า ส าหรับปี 2563  

คณะกรรมการก ากับดแูลความเส่ียงได้มีการประชุม จ านวน 2 ครัง้ ซึ่งครัง้หลงัสุดเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2564 

สรุปผลการประเมินความเส่ียงของปี 2563 ดงันี ้

  จากความเส่ียงเดมิในปี 2563 ซึง่มี 33 เร่ืองผลจากการประเมินครัง้นีมี้ความเส่ียงลดลงจากการประเมิน

ครัง้ก่อนทัง้หมด 9 เร่ือง มีความเส่ียงระดบัเดมิ 22 เร่ือง และมีความเส่ียงท่ีระดบัเพิ่มขึน้ 2 เร่ือง ด้าน Operational 

Risk เร่ืองราคาวตัถดุบิหลกัท่ีมีความผนัผวน และเร่ืองเศรษฐกิจชะลอตวั การแขง่ขนัสงู ท าให้เกิดการผิดนดัช าระ

หนีส้งูขึน้ และพบความเส่ียงในระดบัสงูท่ีต้องควบคมุ 3 เร่ือง ได้แก่ 

1. ด้าน Financial Risk ความเส่ียงเร่ืองการขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน 

2. ด้าน Operation Risk ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจใน Commodity Market 

3. ด้าน Operation Risk ความเส่ียงด้านราคาวตัถดุิบหลกัท่ีมีความผนัผวน 

ส่วนความเส่ียงด้าน Compliance Risk เร่ือง การทจุริต-คอรัปชัน่ จากการประเมินความเส่ียงมี 4 เร่ือง

หลกั ได้แก่ ด้านแรงงานตา่งด้าว, ด้านการขออนญุาตก่อสร้าง ดดัแปลงอาคาร, ด้านใบอนญุาตประกอบกิจการ

โรงงาน และด้านการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของบริษัทฯ จากผลการประเมิน เป็นความเส่ียงในระดบัน้อยทัง้ 4 

เร่ือง ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัสิอดคล้องตามท่ีกฎหมายก าหนด จงึไมเ่กิดความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั 

ส าหรับในการประเมินครัง้นี ้มีความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหม ่4 เร่ือง ซึง่พบความเส่ียงในระดบัสงูมากและต้อง

ควบคมุ 1 เร่ือง คือ ด้าน Strategic Risk ความเส่ียงการด าเนินธุรกิจตอ่เน่ืองจากผลกระทบโควิด (Covid-19) 

 ดงันัน้ ในปี 2563 สรุปจากผลการประเมินความเส่ียงทัง้หมด 41 เร่ือง มีความเส่ียงในระดบัสงูมากและ

ต้องควบคมุ 1 เร่ือง ความเส่ียงในระดบัสงูท่ีต้องควบคมุ 3 เร่ือง โดยมีการจดัท า Action Plan เพ่ือบริหารจดัการ

ความเส่ียงรวมถึงระบผุู้ รับผิดชอบเพ่ือให้การก ากบัดแูลความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด 

ดงันี ้

1. ด้าน Strategic Risk ความเส่ียงการด าเนินธุรกิจต่อเน่ืองจากผลกระทบโควิด (Covid-19) ควบคมุ

โดยการปฏิบตัิตามมาตรการของรัฐบาล เชน่ มีการตรวจวดัอณุหภมูิ สวมหน้ากากอนามยั แจกจ่าย

เจลล้างมือตามจุด รวมทัง้ขอความร่วมมือพนักงานให้ติดตัง้  Applications หมอชนะ และ ทาง

บริษัทฯ ได้จดัท ามาตรการเพิ่มเติมในเร่ืองการแบ่ง Zone การท างานของพนกังาน เร่ืองการจดัท า

คูมื่อมาตรการปอ้งกัน Covid-19 รวมถึงแผนการด าเนินการหลงัจากพบผู้ติดเชือ้หรือผู้สุ่มเส่ียงการ
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ตดิเชือ้และมีการติดตอ่ทางสาธารณสขุจงัหวดั เพ่ือให้เข้าตรวจคดักรอง (Covid-19) ในเชิงรุกให้กบั

แรงงานตา่งชาตท่ีิท างานในสถานประกอบการ ซึง่ท่ีผา่นมายงัไมมี่การตรวจพบวา่มีการตดิเชือ้โควิด

ในโรงงานของบริษัทฯ  

2. ด้าน Financial Risk ความเส่ียงเร่ืองการขาดสภาพคล่องทางการเงินควบคมุโดยการท าแผน cash 

flow และในกรณีมีการท าโครงการใหมจ่ะด าเนินการท า Project Finance เพ่ือชว่ยสร้างสภาพคล่อง 

รวมถึงทบทวนวงเงินของกิจการกบัธนาคาร โดยให้บริษัทฯ ท างานอยา่งใกล้ชิดกบัธนาคาร 

3. ด้าน Operation Risk ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจใน Commodity Market ควบคมุโดยการจดั 

Portfolio ของบริษัทฯ ใหม่ ไปสู่สินค้าท่ีมี Margin เพิ่มมากขึน้ การบริหารความพึงพอใจลกูค้า และ

ด าเนินการล็อคราคาและปริมาณของวตัถดุิบให้มากท่ีสดุ 

4. ด้าน Operation Risk ความเส่ียงด้านราคาวตัถดุิบหลกัมีความผนัผวนควบคมุโดยด าเนินการล็อค

ราคาและปริมาณของวตัถดุิบให้มากท่ีสดุเพ่ือลดความเส่ียงในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาจากสถานการณ์

ตลาดโลก 

  จากนัน้ประธานฯ ได้กลา่วเชิญ คณุวิภธูา ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

เป็นผู้รายงานสรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ส าหรับปี 2563  

  คุณวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานว่า ในปี 2563 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้มีการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ ซึ่งเร่ืองหลกัๆ มีสองเร่ือง เร่ืองแรก 

คือ การพิจารณากรรมการท่ีครบวาระและเสนอแตง่ตัง้กรรมการกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ เร่ืองท่ีสอง 

คือ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้

ค านึงถึงความสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ การปฏิบตัิงานและภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการชุดตา่งๆ ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจ โดยได้รับการอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นทัง้สองวาระในปี 2563 

และทัง้สองเร่ืองนีจ้ะมีการน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นีใ้นวาระถดัไป 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมรับทราบตามที่รายงานทุกประการ (วาระนีไ้มมี่การลงคะแนน)  
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วาระที่ 2  เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  

 ประธานฯ แจ้งท่ีประชุมว่าระเบียบวาระนี ้คือ เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2563 ประธานฯ กล่าวต่อไปว่า บริษัทฯ ได้จัดท าและส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน

ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่รายงานการประชมุดงักลา่วผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ก็

ได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ  

 จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจ าปี 2563 หรือไม ่เม่ือไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ดงักลา่ว ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจ าปี 2563โดยใช้เสียงข้างมากธรรมดา ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting 

เพ่ือท าการลงคะแนน 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวครบก าหนดเวลาในการลงคะแนนและขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้และ 

ขอให้ผู้ ถือหุ้นกลบัมายงัหน้าตา่งโปรแกรม Zoom เพ่ือรับชมภาพและเสียงของการประชมุตอ่ โดยเจ้าหน้าท่ีจะท า

การรวบรวมคะแนนทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้              33 ราย รวม 2,223,350,489 หุ้น 

รายการ จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย (Approved) 2,223,350,489 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย (Disapproved) 0 0.0000 

งดออกเสียง (Abstained) 0 0.0000 

บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.0000 

รวม (Total) 2,223,350,489 100.0000 
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วาระที่ 3  เร่ืองพจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

 ประธานฯ น าเสนอตอ่ท่ีประชมุว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ได้ปรากฏอยู่

ในรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นไปแล้ว พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้และได้

ส่งในรูปแบบ QR Code ทัง้นี ้ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร ซึ่งเป็นกรรมการบริหารเป็นผู้

น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการเปล่ียนแปลงส าคญัในปี 2563 ตลอดจนแนวทางการด าเนิน

กิจการในอนาคตเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทราบตอ่ไป  

 คณุวฒุิชยั กลา่วรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 มีรายละเอียดดงันี ้

 

   

ผลการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ การด าเนินงานทางการเงิน (MD&A) 

รายได้จากการขาย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 1,596 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน

จ านวน 438 ล้านบาท หรือลดลงอตัราร้อยละ 22 เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโควิด-19 ส่งผลให้ลกูค้าชะลอการลงทนุ ทัง้การก่อสร้างและการรับมอบงานหลายโครงการ แม้ว่าได้รับการ

จดัจ้างแล้วก็ตาม 

ต้นทนุขาย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทนุขายรวมจ านวน 1,563 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีท่ีผ่านมา

จ านวน 441 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22 ซึง่ต้นทนุขายท่ีลดลงแปรผนัตามรายได้จากการขายท่ีลดลง 
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ก าไรขัน้ต้น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรขัน้ต้น จ านวน 32 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 2 

ล้านบาท เน่ืองจากมีการควบคมุต้นทนุการผลิตได้ดีขึน้ 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคา่ใช้จ่ายขายและบริหาร จ านวน 168 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี

ก่อนจ านวน 53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบการเงินรวมมีผลขาดทนุสทุธิ 156 ล้านบาท เปรียบเทียบกบั

งวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีผลขาดทุน 285 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุนลดลง

จ านวน 129 ล้านบาท  

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสินทรัพย์รวม 6,213  ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 328 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.57 เม่ือเปรียบเทียบกบัสินทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจาก 

1. สินค้าคงเหลือลดลงจ านวน 123 ล้านบาท จากการเคล่ือนไหวของสต๊อกสินค้าท่ีดีขึน้ 

2. ลกูหนีก้ารค้าและเงินประกนัผลงานลดลงจ านวน 39 ล้านบาท 

3. เงินลงทุนหลกัทรัพย์เผ่ือขายและเงินลงทุนทัว่ไป มีหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (MILL) มูลค่าเพิ่มขึน้จากปี

ก่อนจ านวน 137 ล้านบาท จากการเปรียบเทียบราคาตลาด หุ้นละ 0.91 บาทตอ่หุ้น ณ 31 ธนัวาคม 

2563 เทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีมีราคาหุ้นละ 0.69 บาทตอ่หุ้น  

4. การบนัทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ในปี 2563 จ านวน 63 ล้านบาท (ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม ่ฉบบัท่ี 16 เร่ือง “สญัญาเชา่”) 

5. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเพิ่มขึน้รวม 205 ล้านบาท เน่ืองจากการก่อสร้าง

โรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ส าหรับโครงสร้างพืน้ฐาน ท่ีได้เร่ิมการก่อสร้างเม่ือไตรมาส 3 

ปี 2563 
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หนีส้ิน 

หนีส้ินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 2,433 ล้านบาท เพิ่มขึน้

จ านวน 357 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.20 เม่ือเปรียบเทียบหนีส้ิน ณ 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจาก 

1. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้จ านวน 152 ล้านบาท จากการเจ้าหนีซื้อ้วัตถุดิบและเจ้าหนี ้

คา่แรงจ้างเหมาเพิ่มขึน้ 

2. เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี ลดลงจ านวน 48 ล้านบาท จาก

การช าระคืนเงินกู้  

3. เงินกู้ ระยะยาวเพิ่มขึน้จ านวน 86 ล้านบาท จากการกู้ ยืมเงินส าหรับโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีต

ส าเร็จรูป ส าหรับโครงสร้างพืน้ฐาน 

4. การบนัทึกบญัชีหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีเกิน 1 ปี เพิ่มขึน้ จ านวน 17 ล้านบาท (ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม ่ฉบบัท่ี 16 เร่ือง “สญัญาเชา่”) 

5. หนีส้ินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานลดลงจ านวน 24 ล้านบาท จากจ านวนพนกังานท่ีลดลง 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  มีจ านวน 3,780 ล้านบาท 

ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.74 จากการท่ีบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ยยงัคงรับรู้ผลการด าเนินงานขาดทนุจ านวน 156 ล้านบาท ด้วยเหตผุลดงักลา่วสง่ผลให้สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง 

 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์หลกัเฉพาะของบริษัทฯ ปี 2563 เปรียบเทียบปีท่ีผา่นมา 

 



 

 
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564  หน้า 16 จาก 32 
วนัพฤหสับดทีี่ 13 พฤษภาคม 2564  

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ จากงบปี 2563 บริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์หลกัอยู ่5 รายการ คือ 

1. เสาเข็ม รายได้ในปี 2563 จ านวน 455 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึง่มีรายได้จ านวน 767 ล้านบาท 

2. Precast รายได้ในปี 2563 จ านวน 494 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีรายได้จ านวน 819 ล้าน

บาท 

3. พืน้คอนกรีตไร้คาน รายได้ในปี 2563 จ านวน 140 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 ซึ่งมีรายได้จ านวน 

95 ล้านบาท 

4. คอนกรีตเสริมใยแก้ว รายได้ในปี 2563 จ านวน 26 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีรายได้จ านวน 

91 ล้านบาท 

5. ปนูซีเมนต์พิเศษ รายได้ในปี 2563 จ านวน 48 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีรายได้จ านวน 89 

ล้านบาท 

6. รายได้อ่ืนๆ รายได้ในปี 2563 จ านวน 117 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 ซึ่งมีรายได้อ่ืนๆ จ านวน 7 

ล้านบาท ซึ่งรายได้อ่ืนเกิดขึน้จากสินค้าใหม่ท่ีบริษัทฯ ได้ขยายตลาด ตามท่ีปรากฎในหมายเหตุ

ด้านล่าง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสาเข็มเจาะ ซึ่งมีรายได้จากการขายในปี 2563 จ านวน 76 ล้านบาท 

ผลิตภณัฑ์ I-Girder ซึง่มีรายได้จากการขายในปี 2563 จ านวน 41 ล้านบาท  

 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีรายได้ในปี 2563 จ านวน 1,280 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึง่มีรายได้

จ านวน 1,868 ล้านบาท 

ปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

- จากผลกระทบของโควิด 19 ซึง่ก็ไมไ่ด้สง่ผลกระทบเฉพาะบริษัทฯ และอตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้าง แต่

สง่ผลกระทบโดยทัว่ไป  

- ในปี 2563 เกิดการชะลอการลงทนุของภาคเอกชนร้อยละ 7.8  

- เม่ืองานลดลง ท าให้เกิดการแขง่ขนัด้านราคาก็เพิ่มสงูขึน้อยา่งรุนแรง  

- การขาดแคลนด้านฝีมือแรงงานเพราะมีการเคล่ือนย้ายแรงงานกลบัคืนสูภ่มูิล าเนา  

กลยทุธ์ของบริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจในปี 2564 

ประการแรก การขยายไลน์ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ในเร่ืองนีน้ัน้ บริษัทฯ ได้ด าเนินงานตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2

อนัได้แก่ ผลิตภณัฑ์เสาเข็มเจาะท่ีบริษัทฯ ได้ประกาศลงทนุในปี 2563 และผลิตภณัฑ์คอนกรีตส าเร็จรูปส าหรับ

งานโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งได้ด าเนินงานไปแล้วโดยได้มีการก่อสร้างโรงงานตัง้แต่ไตรมาสท่ี 3 ปีท่ีแล้ว ซึ่งตอนนี ้

บริษัทฯ มีการผลิตชิน้งานแล้ว 



 

 
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564  หน้า 17 จาก 32 
วนัพฤหสับดทีี่ 13 พฤษภาคม 2564  

ประการสอง การสร้างลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม จากแนวนโยบายของคณะกรรมการของ

บริษัทฯ โดยเฉพาะท่านประธานฯ แนะน าว่าในตอนนีบ้ริษัทฯ ควรจะต้องมุ่งไปหาโครงการภาครัฐ ใน

ขณะเดียวกันส่วนของภาคเอกชนท่ีบริษัทฯ มีฐานลูกค้าอยู่ก็ให้รักษาไว้ เพราะเม่ือเศรษฐกิจกลบัมาเฟ่ืองฟูอีก 

ลกูค้ากลุม่นีก็้จะเป็นฐานลกูค้าของบริษัทฯ อีก ดงันัน้ ในปีนี ้บริษัทฯ ก็จะมองโครงการภาครัฐเพิ่มขึน้ไปอีก  

ประการสาม การลดต้นทนุในการผลิตและคา่ใช้จ่าย ซึง่ในปี 2563 ท่ีผา่นมาบริษัทฯ ท าได้ดี และในปีนี ้

บริษัทฯ ยงัคงยืนยนัท่ีจะท าตอ่เน่ืองไป  

ประการส่ี นวัตกรรมเป็นสิ่งท่ีบริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ และ

บริษัทฯ ยงัคงด าเนินงานเร่ืองนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง  

ประการห้า การปรับเปล่ียนรูปแบบการขาย สินค้าและผลิตภัณฑ์ และรูปแบบธุรกิจ ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

งานของบริษัทฯ ท่ีก าลงัด าเนินงานอยู ่

 เพ่ือให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์เก่าของบริษัทฯ มีการผนึกกันเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีขึน้ 

(synegy) ในโครงการต่างๆ ท่ีบริษัทฯ รับมา โดยโครงการท่ีรับมาได้แก่ โครงการทางพิเศษ พระราม 3 – 

ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตก (สัญญา 2) ซึ่งในโครงการนีบ้ริษัทฯ ผลิต segment, 

โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา (สัญญา 4-7) ซึ่งในโครงการนีผ้ลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ 

เสาเข็มเจาะ, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่างระดับล าลูกกา (สะพานกลับรถบนมอเตอร์เวย์) ซึ่งใน

โครงการนีผ้ลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เสาเข็มตอก เสาเข็มเจาะ และซีเมนต์ column ส่วนงานโยธาบริษัทฯ จะให้

ผู้ รับเหมาช่วงเป็นผู้ด าเนินงาน, โครงการท างานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901, โครงการท างานก่อสร้างทาง

หลวงหมายเลข 3902, โครงการคลองระบายน า้หลากบางบาล-บางไทร (สญัญา 2) ซึ่งในโครงการนีผ้ลิตภัณฑ์

ของบริษัทฯ คือ soil cement column, โครงการก่อสร้างรถไฟทางคูล่พบุรี-ปากน า้โพ ซึ่งในโครงการนีผ้ลิตภัณฑ์

ของบริษัทฯ คือ I-Girder ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ใหมข่องบริษัทฯ, โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-

กาญจนบุรี (section 8) (มอเตอร์เวย์) ซึ่งในโครงการนีผ้ลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ I-Girder, โครงการอุโมงค์

ทางเดนิลอดมหาราช-หน้าพระลาน ซึง่ในโครงการนีผ้ลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ คือ soil cement column  

รายงานความคืบหน้าโครงการตา่งๆ 

- บริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ส าหรับโครงสร้างพืน้ฐาน ใน

งบประมาณรวมไมเ่กิน 240 ล้านบาท  
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- บริษัทฯ ได้ลงทนุโครงการเสาเข็มเจาะ ในงบประมาณรวม 129 ล้านบาท (โดยประมาณ)  

 
นอกเหนือจากท่ีกลา่วไปแล้วข้างต้น  

- บริษัทฯ ได้คะแนน AGM Checklist ได้รับคะแนนการประเมิน 100 คะแนน ในปี 2563 

- บริษัทฯ ได้คะแนน CG Score อยูใ่นระดบั 5 ดาว (ดีเลิศ -Excellent) -  
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 - บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในเร่ืองนโยบายด้านการตอ่ต้านทจุริตและประกาศการเข้าร่วมตัง้แตปี่ 2559 และ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองตอ่อายสุมาชิกแนวร่วมปฏิบตัภิาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต 

(CAC Recertification) เป็นระยะเวลา 3 ปี 

  จากนัน้ คณุวฒุิชยัได้เชิญประธานฯ ด าเนินการประชมุตอ่ไป 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  

 

ค าถามจาก นางสาวชนิษฏา ปิยพาณิชยกุล ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ความเห็นอย่างมีเง่ือนไขในรายการผู้สอบบญัชี อยากให้อธิบายรายละเอียด ขยายความเพิ่มเติม รวมถึงความ

คืบหน้าปัจจบุนัและความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับเงินกู้  ได้รับคืนเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้ค้างรับจากผู้ ร่วมค้ารายหนึง่ 

ค าตอบจาก  ท่านประธาน 

ขออนญุาตยกยอดไปตอบในเร่ืองงบการเงิน ในวาระนีข้อให้สอบถามเก่ียวกบัการด าเนินงานก่อน 

   

  จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจะสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่ 

  เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ แถลงตอ่ไปว่า ให้ถือว่าท่ี

ประชมุรับทราบตามท่ีได้รายงานการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ทัง้นี ้วาระนีไ้มมี่การลงคะแนน  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมรับทราบตามที่รายงานทุกประการ (วาระนีไ้มมี่การลงคะแนน) 

 

วาระที่ 4 เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 

ธันวาคม 2563 

ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมว่า งบการเงินสิน้สุดณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ และได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี

รับอนญุาตของบริษัทฯ แล้ว และได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ

56-1 One Report) ตามเอกสารท่ีสง่มาด้วย 2 ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้

ประธานฯ มอบหมายให้ คณุวฒุิชยั เศรษฐบตุร ซึ่งเป็นกรรมการบริหารช่วยสรุปรายงานฐานะการเงิน

ของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ซึ่งได้รายงานไปแล้วส่วนหนึ่งในผลการด าเนินงาน และขอให้รายงานและอธิบายเพิ่ม

ด้วยเก่ียวกบัการท่ีผู้สอบบญัชีได้รับรองแบบมีเง่ือนไขหมายถึงอะไร ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 
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จากนัน้ คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร ได้กล่าวรายงานต่อไปว่า ส าหรับงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบญัชีได้รับรองแบบมีเง่ือนไข 

 
โดยขออนญุาตสรุปประเด็นของเง่ือนไขแยกออกเป็นสองประเด็น ดงันี ้ 

ประเด็นแรก ผู้สอบบญัชีได้แจ้งว่า ไม่อาจประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ (ถ้ามี) จากมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ได้รับคืนของเงินให้กู้ ยืมและดอกเบีย้ค้างรับจากผู้ ร่วมค้าแหง่หนึง่ เป็นจ านวน 44.75 ล้านบาท ในกรณีนี ้ผู้สอบบญัชี

พดูถึงบริษัทร่วมของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน) (“แมคทริค”) โดยขออ้างอิงรายงานการประชุม

ในปี 2562 บริษัทฯ ตดิเง่ือนไขของแมคทริคในกรณีท่ีเก่ียวข้องกนัแตไ่ม่ใช่กรณีเดียวกนั คือ เดมิในปี 2562 แมคทริค

กบั partner ร่วมกนัเป็นกิจการร่วมค้ารับงานจากรัฐวิสาหกิจรายหนึ่ง แตมี่ปัญหาเร่ืองการส่งมอบงาน ท าให้ผู้สอบ

บัญชีของแมคทริครับรองอย่างมีเง่ือนไข เพราะไม่สามารถแน่ใจได้ว่าแมคทริค กิจการร่วมค้าจะได้เงินจาก

รัฐวิสาหกิจนัน้หรือไม่ ในเร่ืองนีแ้มคทริคได้แก้ไขอย่างต่อเน่ือง ในปี 2562 และในปี 2563 เร่ืองนีไ้ด้มีแก้ไข มีการท า

สญัญา มีการส่งมอบงาน มีการตกลงการรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ ซึ่งแมคทริคก็ได้บนัทึกบญัชีอย่างถูกต้องแล้ว และ

เง่ือนไขดงักลา่วได้หมดไปในปี 2563 อยา่งไรก็ดี แมคทริคได้เข้าไปรับงานโดยใช้กิจการร่วมค้า กลา่วคือ แมคทริคกบั 

partner อีกบริษัทหนึ่ง ระหว่างการด าเนินงานนัน้ คู่ค้าของแมคทริคหรืออีกบริษัทหนึ่งนัน้ติดเงินแมคทริคเป็นเงิน 

44.75 ล้านบาท ดงันัน้ จึงเป็นเง่ือนไขของแมคทริค ท าให้ผู้สอบบญัชีของแมคทริครับรองอย่างมีเง่ือนไข ในเร่ืองนี ้

ผู้บริหารของแมคทริคได้ชีแ้จงต่อบริษัทฯ ว่าผู้บริหารก็เช่ือมั่นว่าจะได้รับการช าระเงิน และก าลังด าเนินการท า

สญัญาหาหลักประกัน เพ่ือท าให้เกิดความแน่นอนเพียงพอท่ีจะให้ผู้ สอบบญัชีสามารถประเมินได้ว่าแมคทริคจะ
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ได้รับเงินดงักล่าวหรือไม่ ทัง้นี ้บริษัทฯ ถือหุ้นในแมคทริคร้อยละ 32.65 บริษัทฯ ไม่ได้มีอ านาจควบคุมแมคทริค 

เพราะเป็นแคบ่ริษัทร่วม  

ประเด็นสอง ผู้ สอบบัญชีพูดถึงกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา คือ 

MilconThiha GEL Limited ผู้สอบบญัชีรับรองอย่างมีเง่ือนไขเพราะในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีประเด็น

เก่ียวกบัความไม่สงบและสถานการณ์รัฐประหาร ในการด าเนินงานของ MilconThiha GEL Limited ณ ปัจจบุนั ได้

มีการด าเนินงานแปรรูปเหล็กรูปพรรณ และก็ยงัผลิตอย่างต่อเน่ือง แตไ่ม่สามารถผลิตได้เต็มก าลงัการผลิต หรือ 2 

กะ ตามท่ีท าได้ตามปกติเพราะติดเคอร์ฟิวของรัฐบาลพม่า ทัง้นี ้บริษัทฯ เองก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดและระมดัระวงั 

และบริษัทฯ หวงัวา่สถานการณ์ในพม่าจะดีขึน้ ท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินไปได้อยา่งปกต ิ

จากนัน้ ประธานฯ ได้แจ้งว่าคณุวุฒิชยัได้ตอบค าถามของผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเก่ียวกับ

เร่ืองเง่ือนไขในงบการเงินแล้วและสอบถามผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะวา่มีข้อสอบถามหรือความเห็นอย่างใดอีก

หรือไม ่ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถาม เม่ือไมป่รากฏมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ

ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติรับรองงบการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านการสอบทานแล้ว ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ี

ประชมุวา่ วาระนีต้้องการคะแนนเสียงข้างมาก  

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้ นไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting เพ่ือท าการลงคะแนนภายในเวลาท่ี

ก าหนด เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครัง้หนึ่งว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ ให้

กดตกลงเพ่ือเป็นการยืนยนัการลงคะแนน ส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ขอให้ท่านสลบั

จากโปรแกรม Zoom กลบัไปยงัโปรแกรม Chrome เพ่ือท าการลงคะแนนท่ีเมน ูE-Voting 

จากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวครบก าหนดเวลาในการลงคะแนนและขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้และ 

ขอให้ผู้ ถือหุ้นกลบัมายงัหน้าตา่งโปรแกรม Zoom เพ่ือรับชมภาพและเสียงของการประชมุตอ่ โดยเจ้าหน้าท่ีจะท า

การรวบรวมคะแนนทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติรับรองอนุมัตงิบการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปี

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี ้

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้              33 ราย รวม 2,223,350,489 หุ้น 



 

 
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564  หน้า 22 จาก 32 
วนัพฤหสับดทีี่ 13 พฤษภาคม 2564  

รายการ จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย (Approved) 2,223,350,485 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย (Disapproved) 4 0.0000 

งดออกเสียง (Abstained) 0 0.0000 

บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.0000 

รวม (Total) 2,223,350,489 100.0000 

 

วาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงด

 จ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2563  

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุวฒุิชยัเป็นผู้น าเสนอ  

 คณุวุฒิชยัได้กล่าวรายงานว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2563 มาตรา 116 และ 

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 43 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไว้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 

ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินส ารองนีจ้ะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุ

จดทะเบียน  

  อนึง่ บริษัทฯ มีนโยบายจะจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา “ไมเ่กินร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิหลงัหกั

ภาษีเงินได้และส ารองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ต้องไม่มีขาดทนุสะสม ทัง้นี ้ให้สอดคล้องกับงบกระแสเงินสด

และแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและการจา่ยเงินปันผลจะจา่ยให้ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั” 

  คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนมุตัิการงดการจดัสรร

เงินก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 

2563 เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถาม เม่ือไม่ปรากฏมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ

มอบฉันทะท่านใดซักถาม ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระนีต้้องมีการลงคะแนนเสียงข้างมากธรรมดา 

ประธานฯ จงึขอให้ประชมุพิจารณาอนมุตักิารงดจดัสรรเงินก าไรสทุธิเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและงดจา่ยเงิน

ปันผลส าหรับปี 2563 

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting เพ่ือท าการลงคะแนนภายในเวลาท่ี

ก าหนด  เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครัง้หนึ่งว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ ให้
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กดตกลงเพ่ือเป็นการยืนยนัการลงคะแนน ส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ขอให้ท่านสลบั

จากโปรแกรม Zoom กลบัไปยงัโปรแกรม Chrome เพ่ือท าการลงคะแนนท่ีเมน ูE-Voting 

  จากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวครบก าหนดเวลาในการลงคะแนนและขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้และ 

ขอให้ผู้ ถือหุ้นกลบัมายงัหน้าตา่งโปรแกรม Zoom เพ่ือรับชมภาพและเสียงของการประชมุตอ่ โดยเจ้าหน้าท่ีจะท า

การรวบรวมคะแนนทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อ

เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้              33 ราย รวม 2,223,350,489 หุ้น 

รายการ จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย (Approved) 2,223,350,489 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย (Disapproved) 0 0.0000 

งดออกเสียง (Abstained) 0 0.0000 

บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.0000 

รวม (Total) 2,223,350,489 100.0000 

 

 

วาระที่ 6 เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 ส าหรับวาระนี ้ประธานฯ ได้เชิญกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในปีนีอ้อกจากห้อง

ประชมุ จากนัน้ กรรมการสองท่านดงัมีรายนามดงัต่อไปนีท่ี้ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในปีนีอ้อกจาก

ห้องประชมุ  

1. คณุวิรัช มรกตกาล  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

2. คณุธิตพิงศ์ ตัง้พนูผลวิวฒัน์ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/  

ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริการ   

จากนัน้ ประธานฯ ได้เชิญคณุวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เป็นผู้น าเสนอ 
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 คณุวิภูธาได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 16 ก าหนดว่าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของ

กรรมการในขณะนัน้จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ถ้าจ านวน 1 ใน 3 ไม่ตรงส่วนก็ให้ใช้จ านวนท่ีใกล้เคียง

ท่ีสดุกบัจ านวน 1 ใน 3  

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 นี ้บริษัทฯ มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ

จ านวน 2 ทา่น ได้แก่  

1. คณุวิรัช มรกตกาล  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

2. คณุธิตพิงศ์ ตัง้พนูผลวิวฒัน์ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/  

     ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและรายช่ือบคุคล

ใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประชุมครัง้ท่ี 1/2564 วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 โดย

ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการทัง้สองท่านท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระมีความ

เหมาะสมท่ีจะได้รับการเสนอให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ และได้น าเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ก็เห็นชอบให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาในครัง้นี ้

ซึง่ได้แก่  

1. คณุวิรัช มรกตกาล   

2. คณุธิตพิงศ์ ตัง้พนูผลวิวฒัน์   

 อนึ่ง คณุธิติพงศ์ ตัง้พูนผลวิวฒัน์ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นระยะเวลา 10 ปี 2 เดือน แต่

ด้วย คณุธิตพิงศ์ ตัง้พนูผลวิวฒัน์ ด ารงต าแหนง่เป็นประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ในการ

นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาจากปัจจยัประกอบกบั

ความจ าเป็นทางธุรกิจของบริษัทฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการพิจารณาให้คุณธิติพงศ์ ตัง้พูนผล

วิวฒัน์ กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

 จากนัน้ ประธานในท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถามหรือแสดงความเห็น เม่ือ

ไม่ปรากฏมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานในท่ีประชุมแจ้งต่อไปว่า 

ส าหรับวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน 
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ประธานในท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก

ต าแหนง่ตามวาระ โดยมีมตเิป็นรายบคุคล  

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนส าหรับการพิจารณาแตง่ตัง้ นายวิรัช มรกตกาล กลบัเข้าเป็น

กรรมการอิสระของบริษัท และด ารงต าแหนง่เดมิตอ่ไปอีกวาระหนึง่ จากนัน้ ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนท่ี 

E-Voting  

เม่ือพ้นก าหนดเวลา 1 นาที ประธานฯ ได้กล่าวครบก าหนดเวลาในการลงคะแนนและขอปิดการ

ลงคะแนน 

จากนัน้ ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนส าหรับการพิจารณาแต่งตัง้ นายธิติพงศ์ ตัง้พูนผล

วิวัฒน์ กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัท และด ารงต าแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง จากนัน้ ประธานฯ ขอให้ท่ี

ประชมุลงคะแนนท่ี E-Voting 

คณุวฒุิชยั เลขานกุารบริษัท ได้อธิบายเพิ่มเติมตอ่ท่ีประชมุว่า ทัง้นี ้นายธิติพงศ์ ตัง้พนูผลวิวฒัน์ เป็นผู้

ถือหุ้นท่ีถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 17.46 ทัง้นี ้ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 ได้ระบุ

ไว้ว่า มาตรา 102 ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ้ถูือหุ้ น แต่จะมอบฉันทะให้

บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ในการนีใ้ห้น า มาตรา 33 วรรคสอง วรรคส่ีและวรรคห้า และ

มาตรา 34 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม โดยท่ี มาตรา 33 วรรคสอง ได้ระบไุว้ว่า ผู้จองหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

ในเร่ืองใด ผู้ จองหุ้ นคนนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้

กรรมการ ดงันัน้ ในวาระนี ้นายธิติพงศ์ ตัง้พูนผลวิวฒัน์ จึงมีสิทธิออกเสียงตามมาตรา มาตรา 102 ประกอบ

มาตรา 33 

เม่ือพ้นก าหนดเวลา 1 นาที ประธานฯ ได้กล่าวครบก าหนดเวลาในการลงคะแนนและขอปิดการ

ลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์การแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนด

ออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยมีมติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

ล าดบัท่ี 1 ขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ นายวิรัช มรกตกาล กลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท และ

ด ารงต าแหนง่เดมิตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้              33 ราย รวม 2,223,350,489 หุ้น 
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รายการ จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย (Approved) 2,223,350,489 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย (Disapproved) 0 0.0000 

งดออกเสียง (Abstained) 0 0.0000 

บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.0000 

รวม (Total) 2,223,350,489 100.0000 

 

ล าดบัท่ี 2 ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ นายธิติพงศ์ ตัง้พูนผลวิวฒัน์ กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัท 

และด ารงต าแหนง่เดมิตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้              33 ราย รวม 2,223,350,489 หุ้น 

รายการ จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย (Approved) 2,223,350,489 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย (Disapproved) 0 0.0000 

งดออกเสียง (Abstained) 0 0.0000 

บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.0000 

รวม (Total) 2,223,350,489 100.0000 

 จากนัน้ ประธานในท่ีประชุมเรียนเชิญกรรมการทัง้สองท่านกลับเข้ามาในห้องประชุมอีกครัง้หนึ่ง 

เพ่ือท่ีจะได้ด าเนินการประชมุในวาระถดัไป  

 

วาระที่ 7 เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการอ่ืนๆ (ถ้ามี) ประจ าปี 2564 

 ประธานฯ แจ้งวา่วาระนี ้ต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ จากนัน้ 

ประธานฯ มอบหมายให้ คณุวิภูธา ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้น าเสนอ

ตอ่ท่ีประชมุ 

 คณุวิภูธา ตระกลูฮนุ กล่าวรายงานต่อไปว่า ท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2564 ได้พิจารณาคา่ตอบแทนโดยค านงึถึงความสอดคล้องกบัคา่ตอบแทน
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กรรมการของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการด าเนินงานของบริษัท 

ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว ก็ได้น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้โดยขอสรุปคา่ตอบแทนประจ าปี 2564 ดงันี ้

 
หมายเหต ุ  

1. ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้กับกรรมการตามต าแหน่งท่ีได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงต าแหน่ง

เดียวเท่านัน้ และกรรมการบริษัท ท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผู้ บริหารและได้รับเงินเดือนประจ าจะไม่ได้รับ

คา่ตอบแทนดงักลา่วข้างต้น 

2. ส าหรับการจา่ยคา่ตอบแทนใช้อตัราเดียวกนักบัอตัราคา่ตอบแทนของปีก่อน เน่ืองจากทางบริษัทฯ เห็นวา่ยงัมี

ความเหมาะสมจงึใช้อตัราเดมิอยู่ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวตอ่ไปว่า เน่ืองด้วยในวาระนีมี้กรรมการท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นอยู่ด้วย ซึ่งได้แก่ คณุ

พรรณี จารุสมบตัิ ถือหุ้นจ านวน 2,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 และ คณุธิติพงศ์ ตัง้พูนผลวิวฒัน์ ถือหุ้น

จ านวน 942,658,400 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 17.46 

คณุวฒุิชยั เลขานกุารบริษัท ได้อธิบายเพิ่มเติมตอ่ท่ีประชมุวา่เฉพาะ คณุพรรณี จารุสมบตั ิท่ีถือหุ้นอยู่

จ านวน 2,000,000 หุ้น ท่ีจะของดออกเสียงในวาระนี ้แต่ในส่วนของ คณุธิติพงศ์ ตัง้พูนผลวิวฒัน์ ท่ีถือหุ้นอยู่
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ร้อยละ 17.46 คุณธิติพงศ์ ตัง้พูนผลวิวัฒน์ มีต าแหน่งเป็นผู้ บริหารและได้รับเงินเดือนประจ า จะไม่ได้รับ

คา่ตอบแทนท่ีเป็นของคณะกรรมการบริษัทตามเง่ือนไขท่ีเสนอข้างต้นอยู่แล้ว จึงถือไม่เป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียใน

วาระนีแ้ละสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนีไ้ด้  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามและแสดงความเห็น เม่ือไมป่รากฏมีผู้ ถือหุ้น

หรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดซกัถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการก าหนด

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอ่ืนๆ (ถ้ามี) ประจ าปี  2564 และ

แจ้งวา่วาระนี ้ต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้ นไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting เพ่ือท าการลงคะแนนภายในเวลาท่ี

ก าหนด (1 นาที) เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีpop-up สอบถามอีกครัง้หนึ่งว่า ยืนยนัการลงคะแนน

หรือไม่ ให้กดตกลงเพ่ือเป็นการยืนยนัการลงคะแนน ส าหรับผู้ เข้าร่วมประชมุผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ขอให้

ทา่นสลบัจากโปรแกรม Zoom กลบัไปยงัโปรแกรม Chrome เพ่ือท าการลงคะแนนท่ีเมน ูE-Voting 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวครบก าหนดเวลาในการลงคะแนนและขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้และ 

ขอให้ผู้ ถือหุ้นกลบัมายงัหน้าตา่งโปรแกรม Zoom เพ่ือรับชมภาพและเสียงของการประชมุตอ่ โดยเจ้าหน้าท่ีจะท า

การรวบรวมคะแนนทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการอ่ืนๆ (ถ้ามี) ประจ าปี 2564 ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี ้

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้              33 ราย รวม 2,223,350,489 หุ้น 

รายการ จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย (Approved) 2,221,350,489 99.9100 

ไมเ่ห็นด้วย (Disapproved) 0 0.0000 

งดออกเสียง (Abstained) 2,000,000 0.0900 

บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.0000 

รวม (Total) 2,223,350,489 100.0000 
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วาระที่ 8 เร่ืองพจิารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

 ประธานฯ มอบหมายให้ คณุวิรัช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้น าเสนอในวาระนีต้่อท่ี

ประชมุ 

 คณุวิรัช มรกตกาล แจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 ซึ่งบญัญัติว่า “ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี

ของบริษัททกุปี และในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้” และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ

ท่ี 37(5) ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนทกุปี 

ส าหรับในปี 2564 นี ้ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาโดยมองถึงการลดค่าใช้จ่ายของ

บริษัทฯ จากปัญหาเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้มีการสอบถามราคาเพ่ือคดัเลือกไปยงัผู้สอบ

บญัชี 4 แห่ง และได้พิจารณาแล้วประกอบกับราคาท่ีต ่าสุดบวกกับคณุสมบตัิ ความน่าเช่ือถือ คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นท่ีจะขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้  ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด 

เป็นผู้สอบบญัชีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

ช่ือและส านกังานสอบบญัชี  

เห็นสมควรเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ยประจ าปี 2564 

รายช่ือผู้สอบบญัชี   

เห็นสมควรเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

 1) นายธนะวฒุิ พิบลูย์สวสัดิ ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6699 หรือ  

 2) นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 10142 หรือ 

 3) นางสาวพจนรัตน์ ศริิพิพฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 9012 หรือ 

 4) นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 10769  

คา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 

เห็นสมควรเสนอก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้

ไมเ่กิน 2,400,000 บาท 
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ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักลา่วยงัไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเรียกเก็บเทา่ท่ีจ าเป็นตามท่ีจา่ยจริง เชน่ คา่เบีย้เลีย้ง 

คา่เดินทาง  คา่ล่วงเวลา คา่โทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศและท่ีพกั (ในกรณีท่ีต้องเดินทางไปพกัค้างคืน) เป็น

ต้น 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท 

ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้

ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทได้อยา่งตรงไปตรงมา 

การให้บริการบริษัทอ่ืน    

บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 ของบริษัทย่อย 

จ านวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซเวน่ ไวร์ จ ากดั และบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดรัสทรีส์ จ ากดั 

 จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงความเห็น เม่ือไมป่รากฏมี

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดซกัถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณา

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2564 ประธานฯ แจ้งว่าวาระนีก็้

ใช้คะแนนเสียงข้างมากธรรมดา 

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้ นไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting เพ่ือท าการลงคะแนนภายในเวลาท่ี

ก าหนด เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีpop-up สอบถามอีกครัง้หนึ่งว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ ให้

กดตกลงเพ่ือเป็นการยืนยนัการลงคะแนน ส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ขอให้ท่านสลบั

จากโปรแกรม Zoom กลบัไปยงัโปรแกรม Chrome เพ่ือท าการลงคะแนนท่ีเมน ูE-Voting 
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 จากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวครบก าหนดเวลาในการลงคะแนนและขอปิดการลงคะแนนในวาระนี ้และ 

ขอให้ผู้ ถือหุ้นกลบัมายงัหน้าตา่งโปรแกรม Zoom เพ่ือรับชมภาพและเสียงของการประชมุตอ่ โดยเจ้าหน้าท่ีจะท า

การรวบรวมคะแนนทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้              33 ราย รวม 2,223,350,489 หุ้น 

รายการ จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย (Approved) 2,223,350,489 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย (Disapproved) 0 0.0000 

งดออกเสียง (Abstained) 0 0.0000 

บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.0000 

รวม (Total) 2,223,350,489 100.0000 

 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ แจ้งว่า ในวาระนี ้มีสองประเภท เร่ืองอ่ืนๆ ประเภทแรก คือ เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการ

ซกัถาม หรือ แสดงความเห็น ในเร่ืองนีจ้ะไมมี่การลงมต ิซึง่สามารถเสนอได้เลย เร่ืองอ่ืนๆ ประเภทสอง คือ เร่ืองท่ี

ต้องการมติ ในเร่ืองนีต้้องการผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้

ทัง้หมดเป็นผู้ เสนอ บดันี ้ยงัไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดท่ีรวบรวมหนึง่ในสามมาเสนอในวาระเร่ืองอ่ืนๆ นี ้

 ดงันัน้ จึงขอด าเนินการพิจารณาในวาระเร่ืองอ่ืนๆ นี ้โดยให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม หรือ แสดงความเห็นเร่ือง

ตา่งๆ ของบริษัทฯ ได้ทกุเร่ือง 

   จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถามหรือแสดงความเห็น  

   เม่ือไมป่รากฏมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดซกัถามเพิ่มเตมิหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้

กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และผู้ มีเกียรตทิกุทา่นท่ีได้ร่วมประชมุในวนันี ้ 

    

ประธานฯ กลา่วปิดการประชมุในเวลา 17.10 น. 
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ปิดการประชมุในเวลา 17.10 น.  

 

 

                (ศ.ดร.บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ) 

                        ประธานกรรมการ 

 

                    (นายวฒุิชยั เศรษฐบตุร) 

           เลขานกุารบริษัท/ผู้บนัทกึการประชมุ  

 

 


