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รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 
บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 

 
เวลำและสถำนทีป่ระชุม  
 ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบวัหลวง โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟคลบั 
เลขท่ี 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท ์ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 
กรรมกำรบริษัทจ ำนวน 8 ท่ำน กรรมกำรบริหำรจ ำนวน 2 ท่ำน กรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำร ซ่ึงคดิเป็นสัดส่วนของกรรมกำรทีเ่ข้ำ
ร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมกำรทั้งหมด 

1. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ  
2. คุณโสภณ  ผลประสิทธ์ิ รองประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการก ากบัดูแล

ความเส่ียง และกรรมการอิสระ 
3. คุณธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน ์ กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. คุณวรัิช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
5. คุณพรรณี  จารุสมบติั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
6. ดร.วชิญะ  เครืองาม กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการ
อิสระ 

7. คุณวภูิธา ตระกลูฮุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี กรรมการก ากับดูแลความเส่ียง และ
กรรมการอิสระ 

8. คุณวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

ท่ีดี และเลขานุการบริษทั 

9. คุณวสิจัจา คชเสนา กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 
กรรมกำรทีไ่ม่เข้ำร่วมกำรประชุม 
-ไม่มี- 

 

  

ผู้สอบบัญชีจำก บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ำกดั ทีเ่ข้ำร่วมประชุม 
1. คุณธีรศกัด์ิ  ฉัว่ศรีสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6624 

 

ผู้สอบบัญชีจำก บริษัท พรำวด์ อนิ โปร จ ำกดั ทีเ่ข้ำร่วมประชุม 
1. นางสาวศนัสนีย ์   พลูสวสัด์ิ                           ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6977 

 
ทีป่รึกษำกฎหมำยอสิระจำก บริษัท โปร ลเีกลิ แอนด์ ไอ.พ.ี จ ำกดั ทีเ่ข้ำร่วมประชุม 
1. คุณประถมภรณ์ ฟังค าดี ท่ีปรึกษากฎหมาย 



หนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564                  บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 

หนา้ท่ี 11 
 

เร่ิมประชุมเวลำ  13.00  น.  
 ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ บวรศักด์ิ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ เป็นประธานในท่ีประชุม 
(“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะ ท่ีไดม้าเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ขณะน้ี ณ เวลา 
13.00 น. ประธานฯ ไดก้ล่าวสรุปจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีลงทะเบียนเขา้ประชุมดว้ยตนเองจ านวน 15 ราย ถือหุน้รวมจ านวน 1,048,923,636 
หุ้น และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมแทนจ านวน 19 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 1,261,987,769 หุ้น ซ่ึงนบัรวมไดท้ั้งส้ิน
จ านวน 34 ราย รวมผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งส้ินจ านวน 2,310,911,405 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.8115% 
(จ านวนหุน้นบัรวมกนัไดเ้กินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ ซ่ึงมีอยูจ่  านวน 5,397,877,189 หุ้น) และ 
มีผูถื้อหุ้นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2553 หมวด 7 มาตรา 103 
และขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวด 5 ขอ้ 35 และไดก้ล่าวเปิดการประชุมอยา่งเป็นทางการ 
 ต่อจากนั้นประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณวฒิุชยั เศรษฐบุตร เลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีพิธีกรในท่ีประชุม (“พิธีกร”) ไดก้ล่าว
ตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน พิธีกรแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ การประชุมในวนัน้ีจดัข้ึนตามแนวทางการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วนัน้ีมีการจดั
หอ้งประชุมตามค าแนะน าของโรงแรมรองรับกบัมาตรการป้องกนั COVID19 ซ่ึงบริษทัฯ มีการเตรียมเจลลา้งมือและหนา้กากอนามยั
ไวใ้ห้ เม่ือท่านผูถื้อหุ้นใชไ้มโครโฟนจะมีการท าความสะอาดให้และมีการเวน้ระยะห่างระหวา่งกนั ซ่ึงเป็นมาตรการท่ีทางรัฐบาล
ก าหนด พร้อมทั้งแนะน าคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ  
1. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ  ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ  
2. คุณโสภณ ผลประสิทธ์ิ    รองประธานกรรมการบริษทั  
     ประธานกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง และกรรมการอิสระ  
3. คุณธิติพงศ ์ตั้งพนูผลววิฒัน์   กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
     และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
4. คุณวรัิช มรกตกาล    ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
5. คุณพรรณี จารุสมบติั    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
6. ดร.วชิญะ เครืองาม    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
7. คุณวภูิธา ตระกลูฮุน    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
     กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง  
8. คุณวฒิุชยั เศรษฐบุตร    กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร  
     กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเลขานุการบริษทั 
9. คุณวสิจัจา คชเสนา    กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
     และผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมอ่ืน ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั คือ คุณธีรศกัด์ิ ฉั่วศรีสกุล ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต เลขท่ี 6624 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2562 ผูส้อบบัญชีจาก บริษทั พราวด์ อิน โปร จ ากัด คือ คุณศันสนีย ์ 
พูลสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6977 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัฯ เสนอให้แต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีในปี 2563 ท่ีปรึกษา
กฎหมายอิสระ จากส านกังานกฎหมาย บริษทั โปร ลีเกิล แอนด ์ไอ.พี. จ ากดั คือ คุณประถมภรณ์ ฟังค าดี ซ่ึงจะช่วยเป็นพยานในการ
ตรวจนบัคะแนน  

เพื่อให้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ในการตรวจนบั
คะแนนและองคป์ระชุมของทุกวาระเพ่ือแจง้ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นทราบ บริษทัฯ ไดเ้ชิญ บริษทั โอเจ อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั ท าหนา้ท่ี
ลงคะแนนและตรวจนบัคะแนนในการประชุม ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอใหท่ี้ปรึกษากฎหมายอิสระ คุณประถมภรณ์ ฟังค าดี ช่วยสงัเกตการณ์
การตรวจนบัคะแนนในการประชุม เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
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 จากนั้นพิธีกร ไดช้ี้แจงถึงระเบียบวาระการประชุมว่ามีทั้ งหมด 9 ระเบียบวาระ ซ่ึงประกอบดว้ยระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง
ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมรับทราบ วาระท่ี 2  เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 วาระท่ี 3 เร่ือง
พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 วาระท่ี 4 เร่ืองพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบ
ก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 วาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงินก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ วาระท่ี 7 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการอ่ืนๆ (ถา้มี) ประจ าปี 2563 วาระท่ี 8 เร่ืองพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 
วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ซ่ึงสามารถดาวน์โหลด
ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 จากนั้นพิธีกรแจง้รายละเอียดการนบัองคป์ระชุมผูถื้อหุน้ การออกเสียง วิธีการลงคะแนน การนบั
คะแนนเสียงมติของท่ีประชุม และการเผยแพร่มติของท่ีประชุม ดงัน้ี 
การนบัองคป์ระชุมผูถื้อหุน้ มีรายละเอียดดงัน้ี  
 ให้ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง โดยท่านผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถืออยูห่รือเท่ากบั
จ านวนท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ 
 การนบัองคป์ระชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุน้
นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีได้จ าหน่ายแล้วทั้ งหมด (5,397,877,189 หุ้น) หรือไม่น้อยกว่า 
1,799,292,397 หุน้  
การออกเสียงและวธีิการลงคะแนน มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 การลงคะแนนจะมีข้ึนหลงัเสร็จการประชุมในแต่ละวาระ ทั้งน้ี ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม 
ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม  
 หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดประสงคท่ี์จะลงมติไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง โปรดแสดงตนโดยยกมือข้ึนเพ่ือ
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ จะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากท่าน เพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียงในวาระนั้น 
 ส าหรับวาระท่ี 6 เร่ืองการพิจารอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ให้ผูถื้อหุน้
และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงมติในบตัรลงคะแนน เพ่ือออกเสียงเลือกตั้งกรรมการไดท้ั้งชุด หรือเป็นรายบุคคล 
 บตัรลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอ่ืนใดนอกจากเคร่ืองหมายถูกและกากบาท หรือมีการกามากกวา่หน่ึงช่อง หรือเป็น
การออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาจะถือเป็นบตัรเสีย 
การนบัคะแนนเสียง มีรายละเอียดดงัน้ี 
 การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ซ่ึงอาจมีจ านวนผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุ้นบางรายเขา้มาเพ่ิมเติมหรืออกจาก
หอ้งประชุมก่อน  
 ทั้งน้ี ผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระจะรวบรวมผลและแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบภายหลงัจากเสร็จส้ินการลงคะแนนในแต่
ละวาระ ดงันั้น เพ่ือความรวดเร็วในการนบัคะแนนเสียง ขอเรียนเสนอใหใ้ชว้ธีิการดงัน้ี คือ 
 กรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ถือวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติั/
รับทราบ/รับรองตามมติท่ีน าเสนอแลว้แต่กรณี  
 คะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงรวมทั้งบตัรเสียจะน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ ส่วนคะแนนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น 
 ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนในทุกกรณี โดยเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นในกรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงก่อน และจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูท่ี้เห็นดว้ยทั้งหมดในภายหลงัโดยภายหลงัจากเสร็จส้ินการประชุมครบทุก
วาระแลว้ บริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนท่ีเหลือซ่ึงยงัไม่ไดเ้ก็บจากผูถื้อหุน้ทั้งหมด  เพ่ือความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
และเป็นหลกัฐานต่อไป 
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 ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นไดล้งมติในแต่ละวาระแลว้ในหนังสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงของท่านจะไดรั้บการ
บนัทึกในระบบไวเ้รียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนอีก  
 แต่หากเป็นกรณีท่ีผูม้อบฉันทะมิไดก้ าหนดใหผู้รั้บมอบฉันทะลงมติอยา่งใดเป็นการเฉพาะ กรณีน้ีผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจของผูรั้บมอบฉนัทะเอง  
 บริษทัฯ จะแสดงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระท่ีจอภาพดา้นหนา้เม่ือการลงมติส้ินสุดแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็น
ผูข้านคะแนนใหทุ้กท่านทราบ และใหถื้อวา่ส้ินสุดลงเม่ือประธานฯ และ พิธีกร ไดข้านมติของวาระนั้น 
มติของท่ีประชุมในแต่ละวาระ มีรายละเอียดดงัน้ี 
      การนบัคะแนนเสียงท่ีถือเป็นมติท่ีประชุมส าหรับวาระท่ี 2, 4, 5, 6 และ 8 จะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติท่ีประชุม ผูถื้อ
หุน้หน่ึงรายมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมาเท่านั้น ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานฯ ในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  
 ส าหรับวาระท่ี 7 จะใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง  
 ส าหรับวาระท่ี 1 และ 3 เป็นวาระเพ่ือรับทราบ ไม่มีการลงคะแนน  
 ส าหรับวาระท่ี 9 การพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเร่ืองอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมก็จะตอ้งเขา้ตามเง่ือนไขของกฎหมายซ่ึงก าหนดไวใ้นมาตรา 105 วรรคสองแห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 วา่ “เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือบอก
กล่าวเชิญประชุมอีกก็ได"้ 
การเผยแพร่มติของท่ีประชุม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 บริษทัฯ ท าการบนัทึกภาพ และอดัเสียงตลอดระยะเวลาการประชุม และแจง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ผา่นระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในวนัท าการถดัไป รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผา่น 
Website ของบริษทัฯ ภายใน 14 วนั นับจากวนัประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความ
ถูกตอ้งได ้
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการแสดงความเห็นหรือสอบถามขอ้สงสัยต่อท่ีประชุมไดโ้ปรดยกมือและขอใหท่้านแจง้ ช่ือ 
– นามสกลุ ใหช้ดัเจน ก่อนการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการบนัทึกรายงานการประชุมใหถู้กตอ้ง
และครบถว้น  
 ส าหรับปีน้ี ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้หนงัสือเลขท่ี บจ.(ว)8/2560 เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง การ
ปรับปรุงการจดัส่งรายงานและขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงเดิมก าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนส่งรายงานประจ าปีเป็นรูปเล่มให้กบั
ผูถื้อหุ้น ตามหนังสือดงักล่าวไดย้กเลิกการจดัส่งแบบรูปเล่ม และให้จดัส่งรายงานและขอ้มูลผ่านส่ืออิเล็คทรอนิคส์แทน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือลดภาระบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงบริษทัฯ ไดท้ าการใส่ QR Code ลงในหนงัสือเชิญประชุม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ์
การส่งรายงานและขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียนดงักล่าว บริษทัฯ จึงของดการแจกหนงัสือรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเล่มใหแ้ก่ผู ้
ถือหุ้นทางไปรษณีย ์อยา่งไรก็ดี เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัน้ี บริษทัฯ ได้
จดัเตรียมรายงานประจ าปีแบบรูปเล่มไว ้โดยท่านผูถื้อหุน้สามารถขอรับไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีเพ่ือประโยชน์แก่การประชุม 
 จากนั้น พิธีกร ไดเ้ชิญประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามท่ีไดก้ าหนดในหนงัสือเชิญประชุม 
 ประธานฯ จึงไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามท่ีไดก้ าหนดในหนงัสือเชิญประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วำระที ่1 เร่ืองประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมรับทรำบ 

ประธานฯ แจง้วา่ ส าหรับวาระเร่ืองประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบน้ีเป็นการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
เป็นวาระเพ่ือทราบ ดงันั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงและลงมติ 
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 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม  – 30 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ท่าน
ใดเสนอวาระและรายช่ือบุคคลใดเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  

จากนั้นประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยสรุปผลการด าเนินการท่ีผ่านมาให้ท่ีประชุมทราบ และไดก้ล่าว
เชิญ คุณวิรัช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานสรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบส าหรับปี 
2562 ท่ีผา่นมา 

คุณวรัิช มรกตกำล ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ รายงานวา่ส าหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด
จ านวน 4 คร้ัง การประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ 3 ท่านร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยไม่มีผูบ้ริหารขอบริษทัเขา้ร่วมประจ าปี 
2562 จ านวน 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2562 เพ่ือความโปร่งใส และเพ่ือรับฟังความเห็นของผูส้อบบญัชีอยา่งเป็นอิสระ ซ่ึงเป็น
การด าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในการบริหารจดัการ  

ส าหรับสาระส าคญัของการปฏิบติังานในรอบปี 2562 มีดงัน้ี  
1. การสอบทานและตรวจสอบงบการเงินใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเพียงพอ 

2. การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

3. การดูแลดา้นการปฏิบติังานตามระเบียบของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง  

4. การสอบทานการบริหารความเส่ียง  

5. การสอบทานระบบควบคุมภายใน  

6. การพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ ส าหรับงบการเงินประจ าปี  2562  

7. การปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  

8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ส าหรับรายละเอียดอ่ืนๆ ท่านผูถื้อหุน้สามารถดูไดจ้ากรายงานประจ าปีท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ทราบแลว้ 
ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญ ดร.วิชญะ เครืองาม ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นผูร้ายงานสรุปผลการด าเนินการ

ของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับรอบปี 2562 
ดร.วชิญะ เครืองำม ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีรายงานวา่ส าหรับในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีนั้น บริษทัฯ 

ทราบดีวา่ในการสร้างความมัง่คัง่และยัง่ยืนให้กบับริษทัฯ จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีกลยทุธ์ท่ีดีในการท าธุรกิจควบคู่ไปกบัการบริหารงาน
อยา่งมีธรรมาภิบาล ซ่ึงคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีก็มีภารกิจในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

ส าหรับปี 2562 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีการประชุมทั้งหมดจ านวน 7 คร้ัง และไดผ้ลกัดนันโยบายส าคญัให้
ส าเร็จลุล่วงไปแลว้ 8 เร่ือง ดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัฯ ไดรั้บคะแนนการประเมินการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยหรือท่ีเรียกวา่ (CG Score) 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย IOD โดยไดรั้บการประเมินคือ 5 ดาว (ดีเลิศ - Excellent) บริษทัฯ ได ้
5 ดาวในคร้ังน้ีเป็นปีท่ี 2 ติดต่อกนัโดยท่ีมีบริษทัท่ีได ้5 ดาว 193 บริษทัในตลาดหลกัทรัพยจ์ากทั้งหมด 677 บริษทั  

2. บริษทัฯ ไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562  โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยใน
ระดบั 98 คะแนน ซ่ึงมีคะแนนเตม็ทั้งส้ิน 100 คะแนน  

3. บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองการต่ออายกุารรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) 
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  

4. บริษทัฯ ไดรั้บประกาศนียบตัรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการเขา้ร่วมกิจกรรมยกระดบัโรงงานอุตสาหกรรม
ตามตวัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN) ระดบั 2 และ 3 จ านวน 6 โรงงาน  
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5. บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั CSR Beginner Award 2019 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2562  

6. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดก้ ากบัให้บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือคนเขา้รับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระ
และเสนอรายช่ือบุคคลใดเขา้รับการพิจารณา 

7. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดก้ ากบัให้บริษทัฯ ด าเนินการตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยมีการ
ประเมินผลงานการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุดและมีการประเมินผลงานของ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

8. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดท้บทวนกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ใหค้รอบคลุมกฎเกณฑ์
การปฏิบติังานตามแนวทางท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  

จากนั้นประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญ คุณโสภณ ผลประสิทธ์ิ ประธานกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง เป็นผูร้ายงานสรุปผลการ
ด าเนินการของคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียงส าหรับปี 2562  

คุณโสภณ ผลประสิทธ์ิ ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง รายงานวา่ ส าหรับปี 2562  คณะกรรมการก ากบัดูแลความ
เส่ียงไดมี้การประชุมซ่ึงคร้ังหลงัสุดเม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2563 สรุปผลการประเมินความเส่ียงของปี 2562 ดงัน้ี 

เดิมในปี 2561 มีความเส่ียงทั้งหมด 22 เร่ือง ผลจากการประเมินคร้ังน้ีมีความเส่ียงลดลงจากการประเมินคร้ังก่อนทั้งหมด 
19 เร่ือง มีความเส่ียงระดบัเดิม 2 เร่ืองและมีความเส่ียงท่ีระดบัเพ่ิมข้ึน 1 เร่ืองเก่ียวกบัการขาดบุคลากรในต าแหน่งท่ีส าคญัแต่จากผล
การประเมินยงัเป็นความเส่ียงในระดบัน้อย จึงไม่กระทบกับองค์กรท่ีเป็นนัยส าคญัและพบความเส่ียงในระดับสูงซ่ึงตอ้งมีการ
ควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 2 เร่ือง ไดแ้ก่  

1. ดา้น Financial Risk เร่ือง ความเส่ียงการขาดสภาพคล่องทางการเงิน   
2. ดา้น Operation Risk เร่ือง ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจใน Commodity Market 
โดยความเส่ียงทั้งสองเร่ืองน้ีผลการประเมินลดลงจากการประเมินคร้ังก่อน แต่ถือวา่ยงัอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงจะตอ้งควบคุม

อยา่งใกลชิ้ด  
ส าหรับในการประเมินคร้ังน้ีมีความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ 11 เร่ืองซ่ึงพบวา่ความเส่ียงในระดบัสูงมี 2 เร่ือง คือ  
1. ดา้น Strategic Risk เร่ือง ความเส่ียงยอดขาย (Sales Volume) ไม่ไดต้ามเป้าหมาย  
2. ดา้น Operation Risk เร่ือง ความเส่ียงดา้นราคาวตัถุดิบหลกัมีความผนัผวน    
โดยทั้ง 2 เร่ืองเป็นความเส่ียงระดบัสูงท่ีเกิดข้ึนใหม่ในการประเมินในคร้ังน้ี  
ส าหรับความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Compliance Risk) จากการประเมินความเส่ียงมี 4 เร่ืองหลกัไดแ้ก่ ดา้นแรงงาน

ต่างดา้ว ดา้นการประมูลงาน ดา้นการต่อใบอนุญาต และดา้นการขอใบอนุญาตต่างๆ ของบริษทัฯ จากผลการประเมินเป็นความเส่ียง
ในระดบันอ้ย 3 เร่ืองและมีระดบัปานกลาง 1 เร่ือง คือ ดา้นแรงงานต่างดา้ว จากผลการประเมินมีผลกระทบนอ้ย แต่โอกาสเกิดสูง 
เน่ืองจากตอ้งมีการติดต่อกบัหน่วยงานราชการทุกเร่ือง ทั้งน้ี ไดรั้บการควบคุมดูแลโดยแผนก HR และการปฏิบติัตามกฎหมายท่ี
ก าหนด จึงไม่ถือวา่เป็นความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั 

สรุปจากผลการประเมินความเส่ียงทั้งหมด 37 เร่ือง มีความเส่ียงในระดบัสูงซ่ึงตอ้งควบคุม 4 เร่ือง  
1. ดา้น Financial Risk เร่ือง ความเส่ียงการขาดสภาพคล่องทางการเงิน  
2. ดา้น Operation Risk เร่ือง ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจใน Commodity Market  
3. ดา้น Strategic Risk เร่ือง ความเส่ียงยอดขาย (Sales Volume) ไม่ไดต้ามเป้าหมาย  
4. ดา้น Operation Risk เร่ือง ความเส่ียงดา้นราคาวตัถุดิบหลกัมีความผนัผวน 
ทั้ง 4 เร่ืองเป็นความเส่ียงสูงจึงไดจ้ดัท า Action Plan เพ่ือใหบ้ริษทัฯ จดัการความเส่ียงโดยระบุผูรั้บผิดชอบเพ่ือใหก้ารก ากบั

ดูแลความเส่ียงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และทางทีมคณะท างานจะรายงานผลความคืบหนา้ตาม Action Plan ในปี 2563 ต่อไป  
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ทางบริษทัฯ มีนโยบายเพ่ือควบคุมจดัการกบัความเส่ียงในแตล่ะแผนกในองคก์รจากการควบคุมความเส่ียงในระดบัสูงก่อน 
และในการประชุมคร้ังน้ีไดเ้พ่ิมแผนจดัการความเส่ียงในระดบัปานกลางดว้ย เพ่ือป้องกนัไม่ให้เป็นความเส่ียงสูง รวมทั้งไดมี้การ
เสนอปรับเกณฑค์วามเส่ียงเพ่ือใหเ้ห็นความเส่ียงในระดบัปานกลางท่ีขยบัข้ึนมาในระดบัสูง เพ่ือเป็นการเฝ้าติดตามและควบคุมความ
เส่ียงมากข้ึน  

จากนั้นประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญ คุณวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงาน
สรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ส าหรับปี 2562  

คุณวิภูธำ ตระกูลฮุน ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน รายงานวา่ ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนไดมี้การประชุมทั้งหมด 1 คร้ัง เพ่ือพิจารณาวาระท่ีจะน าเสนอในวนัน้ี กล่าวคือ หน่ึง การสรรหากรรมการ
บริษทัใหม่แทนกรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการบริษทักลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง และ สอง การ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อ
หุน้ต่อไป  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นตามระเบียบวาระเร่ืองแจง้ใหท่ี้ประชุม
รับทราบเก่ียวกบัการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ถา้มีขอให้ยกมือและบอกช่ือและสกุลดว้ยจะไดบ้นัทึกไวใ้น
รายงานการประชุม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น  

จากนั้น ประธานฯ จึงไดข้านวา่ เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น ใหถื้อวา่ท่ีประชุม
รับทราบตามระเบียบวาระเร่ืองประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบ  
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทรำบตำมทีร่ำยงำนทุกประกำร (วาระน้ีไม่มีการลงคะแนน) 
 
วำระที ่2 เร่ืองพจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562  

ประธานฯ แจง้ท่ีประชุมว่าระเบียบวาระน้ี คือ เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
จากนั้น ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรเป็นผูร้ายงาน  

พิธีกรแจง้ว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 
หลงัจากการประชุมแลว้เสร็จไม่เกิน 14 วนันบัจากวนัท่ีประชุม บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดัส่งใหก้ระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่
ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ บน www.gel.co.th เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และบริษทัฯ ก็ไดจ้ดัท าส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2562 โดยแนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 รายละเอียดตั้งแต่หนา้ท่ี 10-35 ตามเอกสารท่ี
ส่งมาดว้ย ซ่ึงหนงัสือเชิญประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ก่อนล่วงหนา้ รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดส่้งไป  

พิธีกรไดก้ล่าวต่อไปวา่ เพ่ือเป็นการบริหารเวลาท่ีดี จึงขอให้ประธานฯ ไดส้รุปขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
ดงักล่าว เม่ือไม่ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดเสนอแกไ้ขรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ดงักล่าว 
ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 โดยใชเ้สียงขา้งมากธรรมดา 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีประจ ำปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 
29 เมษำยน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 2 ราย รวม 9,500,011 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 36  ราย รวม 2,320,411,416 หุน้ 

 

http://www.gel.co.th/
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 รำยกำร จ ำนวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คดิเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย (Approved) 2,320,411,416 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย (Disapproved) 0 0.0000 
งดออกเสียง (Abstained) 0 0.0000 
บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.0000 

รวม (Total) 2,320,411,416 100.0000 
 
วำระที ่3  เร่ืองพจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 

ประธานฯ น าเสนอต่อท่ีประชุมวา่ รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 ไดป้รากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 
2562 ตามเอกสารท่ีส่งมาดว้ย 2 ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นไปแลว้ พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ในรูปแบบ QR 
Code ซ่ึงสามารถสแกนและดูได ้ทั้งน้ี ประธานฯ มอบหมายให ้คุณวฒิุชยั เศรษฐบุตร ซ่ึงเป็นกรรมการบริหารเป็นผูน้ าเสนอผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ในปีท่ีผ่านมา และการเปล่ียนแปลงส าคญัในปี 2562 ตลอดจนแนวทางการด าเนินกิจการในอนาคตเพ่ือใหผู้ ้
ถือหุน้ทราบต่อไป และถา้คุณธิติพงศ ์ตั้งพนูผลววิฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีเร่ืองท่ีจะช้ีแจงเพ่ิมเติม ก็ขออนุญาตท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ใหคุ้ณธิติพงศไ์ดช้ี้แจงเพ่ิมเติม 

คุณวฒิุชยั กล่าวรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ในปี 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 ในเร่ืองผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวมมีผล
ขาดทุนสุทธิ 284.96 บาท เทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2561 มีผลขาดทุน 152.21 ลา้นบาท บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีผลประกอบการ
ขาดทุนเพ่ิมข้ึนจ านวน 132.75 ลา้นบาท  

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายรวมทั้งส้ิน 2,034.44 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 
86.43 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 4.44 

ในปี 2562 บริษทัฯ และบริษทยอ่ยมีรายไดล้ดลงจ านวน 73.09 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในขณะท่ี
บริษทัยอ่ยมีการส่งมอบงานเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 159.52 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนนั้นท่ีจะเร่ิมรับรู้รายไดใ้นไตร
มาสท่ี 4/2561 คือ บริษทั เซเวน่ไวร์ จ ากดั และบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงคือ บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จ ากดั เร่ิม
รับรู้รายไดใ้นไตรมาสท่ี 2/2562 

หน่วย (ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2561

ผลการด าเนินงานทางการเงิน

  รายไดจ้ากการขาย 2,034.44 1,948.01 86.43 4.44%

  ก  าไรขั้นตน้ 30.19 34.04 -3.85 -11.31%

  คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 281.9 217.08 64.82 29.86%

  ก  าไรสุทธิ -284.96 -152.21 132.75 -87.22%

ฐานะการเงินของบริษทั

  รวมสินทรัพย์ 5,885.03 6,724.09 -839.06 -12.48%

  รวมหน้ีสิน 2,076.68 2,078.08 -1.40 -0.07%

  รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 3,808.35 4,646.01 -837.66 -18.03%

ข้อมูลผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เพิม่ขึน้ / ลดลง คิดเป็นอตัรา %
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ในส่วนของก าไรขั้นตน้ บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีก าไรขั้นตน้จ านวน 30.19 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัในปีก่อน
จ านวน 3.85 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.31 เน่ืองจากบริษทัยอ่ยยงัผลิตไดไ้ม่เต็มก าลงัการผลิตและมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูง ส่งผล
ใหก้ าไรขั้นตน้ลดลง 

ค่าใชจ่้ายในการขายบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายจ านวน 42.33 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนจ านวน 4.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.48  

ค่าใชจ่้ายในการบริหารบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 201.17 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนั
ของปีก่อนจ านวน 55.18 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 37.81 เน่ืองจากบริษทัฯ บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึน 16 ลา้นบาท และ
บนัทึกผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึนจากการท างานครบ 20 ปีข้ึนไป ไดรั้บค่าชดเชยค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั จ านวน 7.60  ลา้น
บาท บริษทัยอ่ยเองก็มีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและบริหารเพ่ิมข้ึนอีกจ านวน 24 ลา้นบาท ซ่ึงในปี 2561 ค่าใชจ่้ายบริหารบางส่วน
ไดบ้นัทึกในสินทรัพยเ์พ่ือการก่อสร้างโรงงาน  
 ในส่วนของสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีสินทรัพยร์วมทั้ งส้ิน 5,885.03 ลา้นบาท 
เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ลดลงจ านวน 839.06 ลา้นบาทคิดเป็นอตัราร้อยละ 12.48 สาเหตุจากบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยมีเงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงจ านวน 28.21 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลงจ านวน 79.06 ลา้น
บาท มีสินคา้คงเหลือลดลงจ านวน 171.14 ลา้นบาท การชะลอตวัของโครงการการภาคเอกชนส่งผลใหเ้กิดการชะลอในการส่งมอบ
งาน 

เงินลงทุนหลกัทรัพยเ์ผื่อขายและเงินลงทุนทัว่ไป บริษทัฯ มีหลกัทรัพยเ์ผื่อขายคือหุ้นของ บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั 
(มหาชน) มีมูลค่าลดลงจากปีก่อน 669.56 ลา้นบาท เกิดจากการเปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ท่ี 0.69 บาทต่อหุน้ ณ ส้ินปี 2562 เม่ือ
เทียบกบัราคา ณ ส้ินปี 2561 ท่ี 1.07 บาทต่อหุน้ในปีก่อนหนา้น้ี  

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ บริษทัฯ มีเงินลงทุนใน Wisdom Tree Investment (s) PTE Limited ซ่ึงเป็นผูถื้อ
หุ้นของบริษัทท่ีผลิตเหล็ก Millcon Thiha GEL Limited ท่ีผลิตผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กในพม่า และบริษัท แมคทริค จ ากัด 
(มหาชน) มีมูลค่าลดลงจ านวน 37.29 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการบนัทึกส่วนแบ่งผลขาดทุน การท่ีหลกัทรัพยเ์ผื่อขายหุน้ของ บริษทั 
มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) มีมูลค่าลดลงมีผลท าใหสิ้นทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึนจ านวน 136.94 ลา้นบาท 

หน้ีสินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 2,076.68 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 1.40 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 เม่ือเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจ านวน 90.68 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
จ านวน 593.53 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัในปีก่อนจ านวน 300.79 ลา้นบาท บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
อ่ืนรวม 456.10 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 168.56 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากเจา้หน้ีซ้ือวตัถุดิบและเจา้หน้ีค่าแรงจา้ง
เหมา บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินรับล่วงหนา้ลูกคา้ทัว่ไปจ านวน 63.38 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 36.99 
ลา้นบาท  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนรวมลดลงจ านวน 92.07 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีเงินกูร้ะยะยาวจาก
สถาบนัการเงินจ านวน 705.73 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 110.09 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากการท่ีจ่ายคืนช าระเงินกู้
ระยะยาวทั้งจ านวน  

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 3,808.35 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 จ านวน 837.66 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 18.03 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายลดลงเน่ืองจากมูลค่าราคา
ตลาดลดลงส่งผลใหส่้วนของผูถื้อหุน้ลดลงตามจ านวน ตามท่ีเรียนไปขา้งตน้ จ านวน 669.56 ลา้นบาท รวมทั้งรับรู้ผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในปี 2562 ท่ีมีผลขาดทุนท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้ลดลงในงวดน้ีเป็นจ านวน 284.96 ลา้นบาท 

จากนั้น คุณวฒิุชยั ไดเ้รียนเชิญ คุณธิติพงศ ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช่วยช้ีแจงเพ่ิมติม 
 
คุณธิติพงศ์ แจง้ต่อท่ีประชุมต่อไปวา่ จากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2562 สาเหตุหลกัท่ีบริษทัฯ ประสบปัญหา

ขาดทุนสืบเน่ืองมาจาก 2 ปัจจยัท่ีเป็นปัจจยัส าคญั 
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ปัจจยัแรกก็คือ เม่ือปีท่ีแลว้จะสงัเกตไดว้า่ รายไดใ้นช่วงไตรมาส 1- 2 เพ่ิมข้ึนแลว้ แต่ดว้ยประสบปัญหาเร่ืองของ LTV ภาค
อสงัหาริมทรัพยช์ะลอโครงการค่อนขา้งมาก ท าใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถส่งมอบงานตามท่ีก าหนดได ้ในขณะท่ี บริษทัฯ ไดมี้การขยาย
ก าลงัการผลิต และมี fix cost ท่ีเพ่ิมข้ึนไปแลว้ ซ่ึงการท่ี demand ไม่มาตามท่ีก าหนดไวย้อ่มท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายสูงกวา่ปกติ  

อีกปัจจยัหน่ึงก็คือ การท่ีบริษทัฯ ไหวตวัค่อนขา้งชา้ สืบเน่ืองจากสาเหตุหลกับริษทัฯ โฟกสักลุ่มลูกคา้ภาคเอกชน (Private 
Sector) ประมาณร้อยละ 80 – 90 การท่ีบริษทัฯ จะเขา้ไปท างานท่ีโครงการใดโครงการหน่ึง บริษทัฯ ตอ้งเสียเวลาประมาณ 3 – 4 
เดือน เพื่อจะได้งานหน่ึงมา แต่มาปรากฎภายหลงัว่าลูกคา้ชะลอโครงการ บริษทัฯ จึงไหวตวัค่อนขา้งยาก กล่าวคือ บริษทัฯ จะ
กลบัไปเร่ิมเจรจากบัลูกคา้รายอ่ืนก็เป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งล าบาก เพราะกว่าจะไดง้าน Precast มาแต่ละโครงการ บริษทัฯ ตอ้งเขา้ไป
ท างานร่วมกบัลูกคา้หรือลูกคา้ตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งนาน ไม่วา่ในเร่ืองของแผนการผลิต แบบการผลิตต่างๆ    

ส าหรับแผนการด าเนินงานในปีน้ี ส่ิงท่ีเป็นจุดบอดของปีก่อน กล่าวคือ จากการท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถคอนโทรลในเร่ือง
ของความตอ้งการของลูกคา้ได ้ในปีน้ีบริษทัฯ ไดป้รับเปล่ียนกลยทุธ์หลกัๆ ท่ีส าคญั คือ บริษทัฯ มุ่งเนน้งานในส่วนของภาครัฐบาล
มากข้ึน กล่าวคือ งานโครงสร้างพ้ืนฐาน (infrastructure) โดยตั้งแต่ตน้ปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ เขา้ไปรับงาน infrastructure มากข้ึน 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดป้รับเปล่ียนการบริหารภายในจากขา้งบนถึงขา้งล่าง และไดท้ าการลดตน้ทุนและลดค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหารลงไปแลว้ประมาณร้อยละ 20 นอกเหนือจากนั้น บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมผลิตภณัฑใ์หม่ซ่ึงจะท าให ้บริษทัฯ เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
ผลิตช้ินส่วนผลิตภณัฑค์อนกรีตทั้งหมด ทั้งน้ี เพราะบริษทัฯ ตอ้งการหนีตลาดกลุ่ม red ocean ท่ีผลิตภณัฑข์องกลุ่มน้ีคือพวกเสาเข็ม
ท่ีมี margin นอ้ย บริษทัฯ ตอ้งการไปยงัตลาดท่ีผลิตภณัฑข์องกลุ่มน้ีสามารถท า margin ไดม้ากข้ึน ซ่ึง Key Success ท่ีท าใหบ้ริษทัฯ 
สามารถเป็นบริษทัท่ีอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืและก็มีผลก าไรอยา่งแน่นอนอาศยั 4 factors ดงัน้ี 

 
 

ประการแรก คือ การท า Good Quality ของ Product & Service เป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก  
ประการท่ีสอง คือ การท า Cost Competitive ไม่วา่บริษทัฯ จะประสบปัญหาหรือจะมีเศรษฐกิจไม่ดีอยา่งไร แต่ถา้ตน้ทุนท่ี

บริษทัฯ ท าไดเ้ป็นตน้ทุนท่ีสูผู้อ่ื้นได ้เป็นตน้ทุนท่ีดีกวา่คู่แข่ง เช่ือวา่บริษทัฯ ยงัสามารถอยูใ่นตลาดได ้
ประการท่ีสาม Technology & Innovation ซ่ึงปีน้ี บริษทัฯ ไม่ไดเ้นน้ Technology & Innovation มาก แต่แน่นอนวา่ การใช ้

Technology & Innovation เพื่อเขา้ไปลด process ลดค่าใชจ่้าย การช่วยท าให้การก่อสร้างเป็นเร่ืองท่ีง่ายข้ึน ยงัคงเป็นเร่ืองท่ีบริษทัฯ 
จะตอ้งเดินหนา้ต่อเน่ือง  

ประการท่ีส่ี People เร่ืองของ mind set เร่ืองของ communication เร่ืองของการท าใหที้มเวร์ิคมนัเกิดข้ึนไดจ้ริง  
ในปีน้ีตั้ งแต่ต้นปี ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มุ่งเน้นหลักท่ีเ ร่ือง Good Product & Service และเ ร่ืองของ Cost Competitive 

ค่อนขา้งมาก ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหบ้ริษทัฯ สามารถลดตน้ทุนเร่ืองของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ลงมาไดแ้ลว้ประมาณร้อย
ละ 20 บริษทัฯ ยงัคงมีการบา้นท่ีตอ้งท าอย่างต่อเน่ืองและคิดว่าคงตอ้งลดในส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารน้ีเพ่ิมเติมอีก 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ตอ้งหาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีจะเขา้มาเสริมท าใหบ้ริษทัฯ มีก าไรมากข้ึน  

ในส่วนของผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีปีน้ีบริษทัฯ ประสงค์จะเขา้ไปลงทุน คือ งาน Infrastructure เป็นหลกั ไดแ้ก่ Segment คาน
คอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูปหนา้ตดัแบบกล่อง และตลาดเข็มเจาะซ่ึงในอดีตบริษทัฯ ไดเ้คยท าเข็มเจาะน้ีอยูแ่ลว้แต่ดว้ยบุคลากรท่ีลด
หายไปในอดีตจึงท าใหไ้ม่ไดท้ า แต่ในวนัน้ี บริษทัฯ จะกลบัมาโฟกสัตลาดเขม็เจาะและมุ่งเนน้งานของภาครัฐใหม้ากข้ึน  
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คานคอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูปหนา้ตดัแบบกล่อง คานคอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูปหนา้ตดัรูปตวัย ู

   
       คานคอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูปหนา้ตดัตวัซี  แผน่พ้ืนคอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูป 

    
      คานคอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูปหนา้ตดัรูปตวัไอ               เสาเขม็เจาะ 

 
อาจกล่าวไดว้า่ จากน้ีไปถึงอีก 5 ปี จะมีงานท่ีเก่ียวกบัภาครัฐท่ีเป็นงานช้ินส่วนใหญ่ๆ อยา่งต่อเน่ือง งานท่ีบริษทัฯ มุ่งเนน้

ตอนน้ี เช่น 
1. โครงการเสน้ทางด่วนพระราม 3 ซ่ึงเป็นเสน้ท่ีเป็นทางด่วนใหม่ท่ีเป็นสะพานแขวนขา้มไปลงฝ่ังพระราม 2 และปีหนา้

ก็มีโครงการของภาครัฐคือการเช่ือมต่อทางยกระดบัจากพระราม 2 มุ่งหนา้ไปถึงวงัมะนาว ซ่ึงโครงการเหล่าน้ีสามารถ
ใชสิ้นคา้ของบริษทัฯ ไดห้ลากหลายไม่วา่จะเป็นเขม็เจาะหรือ segment คานคอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูปหนา้ตดัรูปตวัไอ
หรือคานคอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูปหนา้ตดัรูปตวัย ูซ่ึงบริษทัฯ มีทั้งหมด 

2. โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง กรุงเทพฯ-โคราช ซ่ึงเป็นรถไฟความเร็วสูงมีทั้งหมด 14 สญัญา ตอนน้ีประมูลเสร็จส้ิน
ไปแลว้ 13 สญัญา และก าลงัรอเร่ือง EIA จากภาครัฐ บริษทัฯ ก็น่าจะไดเ้ขา้ไป participate รับงานไดค้่อนขา้งเยอะ ซ่ึง
แต่ละสญัญามีมูลค่าประมาณ 6,000-10,000 ลา้นบาท  
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3. โครงการบางใหญ่-กาญจนบุรี ซ่ึงมีบริษทัยอ่ย คือ บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จ ากดั ไดเ้ขา้ไปส่ง
เสาเข็มสปันให้กบัโครงการบางใหญ่- กาญจนบุรี ค่อนขา้งเยอะ เรียกไดว้า่ ตอนน้ีมีก าลงัการผลิตประมาณร้อยละ 70 
– 80 ของโรงงานของบริษทัยอ่ย  

4. โครงการท่ีน่าจะเกิดข้ึนในช่วงปีหนา้หรืออีกประมาณ 3-5 ปีขา้งหนา้ คือ โครงการรถไฟความเร็วสูง 3 สนามบิน ส่วน
น้ีเอง บริษทัฯ ไดมี้การพดูคุยกบัผูรั้บเหมาจีนและผูรั้บเหมาไทย ซ่ึงบริษทัฯ ก็น่าจะไดเ้ขา้ไปช่วยงานก่อสร้างค่อนขา้ง
เยอะ 

 
 

ส าหรับผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีไดอ้ธิบายไปก่อนน้ี อาจกล่าวไดว้า่ เป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถแทนท่ีผลิตภณัฑเ์สาเข็มได ้ปัจจุบนั
บริษทัฯ ท าเสาเข็มท่ีมี margin เพียงแค่ประมาณร้อยละ 2 - 5 ในยามท่ีเศรษฐกิจไม่ดีแบบน้ี ถา้บริษทัฯ สามารถท างานประเภทคาน
คอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูปหน้าตัดรูปตวัไอหรือคานคอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูปหน้าตดัรูปตวัยูได ้งานก็จะเป็นงานท่ีใหญ่มากข้ึน 
margin ก็น่าจะไดม้ากข้ึนดว้ย นอกจากน้ี ปัจจุบนัน้ีผูผ้ลิต segment มีนอ้ยรายมาก ในขณะท่ีบริษทัฯ มีทีมงานท่ีพร้อมอยูแ่ลว้ท่ีจะเขา้
ไปท าได ้ส่วนของเข็มเจาะ บริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปเร่ิมงานแลว้ในโครงการของรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สัญญา 2-1 บริษทัฯ ไดรั้บออ
เดอร์จากลูกคา้และบริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปท างานซ่ึงส าเร็จเรียบร้อยแลว้ ตอนน้ีบริษทัฯ รอในเร่ืองของการเซ็นสญัญาในส่วนถดัๆ ไป  

ในส่วนของผลิตภณัฑเ์ดิมนั้น บริษทัฯ ขอเรียนวา่บริษทัฯ ไม่ไดล้ะท้ิง บริษทัฯ พยายามจะเพ่ิมรายไดจ้ากส่วนเดิม กล่าวคือ 
ตอนน้ีบริษทัฯ ลดค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ ลงมาค่อนขา้งเยอะ ถา้บริษทัฯ ไดรั้บรายไดท่ี้พอเหมาะพอสมใกลเ้คียงกบัของเดิม บริษทัฯ 
ก็น่าจะมีก าไรแลว้  

จากนั้น ประธานฯ ไดแ้จง้ว่าวาระน้ีไม่มีการลงคะแนน และไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ กรุณายกมือข้ึนและแจง้ช่ือนามสกลุก่อนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  
 
ค ำถำมจำก คุณสัญฌำ ศรีอุทยั ผู้ถือหุ้นรำยย่อยมำประชุมด้วยตนเอง 

1. งานของภาครัฐท่ีคุณธิติพงศ ์ไดแ้จง้มา หมายความวา่ บริษทัฯ ไดง้านแลว้ใช่ไหม ไดก่ี้ % ของท่ีกล่าวมา 

2. โรงงานเสาเขม็สปันท่ีท าอยูปั่จจุบนัน้ี หมายความวา่จะลดบทบาทลงไปหรือไม่ เพราะเห็นเพ่ิงลงทุนไป 

3. การท่ีจะโยกเสาเขม็ไปท าผลิตภณัฑท์างดา้น Infrastructure บริษทัฯ มีเคร่ืองจกัรพร้อมหรือยงั 

ค ำตอบจำก  คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร 
1. ส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็น Segment, I Girder หรือ U Girder ท่ีทางคุณธิติพงศ์ไดช้ี้แจง ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ ก าลงั

เจรจาอยูแ่ละมีแนวโนม้วา่บริษทัฯ จะไดต้กลงในขอ้สญัญาในเร็วๆ น้ี ขอเรียนวา่ ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ ยงัไม่ไดป้ระกาศการ

ลงทุนตรงน้ีไป แต่ทางคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้กบัทางประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไปด าเนินการ เม่ือบริษทัฯ 
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ไดล้งนามในสัญญาเรียบร้อยแลว้ตามแผนท่ีบริษทัฯ วางไว ้บริษทัฯ จะประกาศในเร่ืองของการลงทุนการไดม้าของงานน้ี

ในเร็วๆ น้ี ขออนุญาตเรียนไวป้ระมาณน้ี 

2. ส่วนของเสาเขม็สปันนั้น บริษทัฯ ยงัคงเดินหนา้อยู ่และยงัเป็นสินคา้ท่ี Infrastructure ทั้งหลายของรัฐบาลมีความตอ้งการ

ใชสู้ง สรุปก็คือมนัเป็นคนละส่วนกบัของตวั Segment, I Girder หรือ  U Girder หากจะมองภาพก็คือตวัเสาเข็มสปัน คือ 

เสาเขม็ท่ีเป็นฐานรากดา้นล่าง ส่วน I Girder, U Girder, Segment จะเป็นตวัท่ีอยูด่า้นบนซ่ึงรองรับผิวจราจร 

 
ค ำถำมจำก คุณสัญฌำ ศรีอุทยั ผู้ถือหุ้นรำยย่อยมำประชุมด้วยตนเอง 

ดา้นคู่แข่งท่ีจะมา Bid แข่งกบับริษทัฯ บริษทัฯ มีจุดแขง็ท่ีจะสูไ้ดแ้ค่ไหน มีความไดเ้ปรียบแค่ไหน 
ค ำตอบจำก คุณธิตพิงศ์ ตั้งพูนผลววิฒัน์ 

ผลิตภณัฑ ์segment ในประเทศไทยมีผูผ้ลิตสินคา้น้ีอยูแ่ลว้ประมาณ 5 – 6 ราย แต่สงัเกตวา่ผูผ้ลิตรายใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็น
ผูรั้บเหมาดว้ยตวัเอง เช่น บริษทัรับเหมาก่อสร้างของไทยรายท่ี 3 และ 4 ซ่ึงสามารถผลิตสินคา้น้ีไดเ้อง ในขณะท่ีผูรั้บเหมารายกลาง
ยงัไม่สามารถผลิตได ้และไม่มี segment yard เป็นของตวัเอง กล่าวไดว้า่ เวลาไป Bid งานหรือไดง้านมา ผูรั้บเหมารายกลางตอ้งไป
ขอซ้ือสินคา้จากผูรั้บเหมารายใหญ่ท่ีเป็นคู่แข่งของเขา บริษทัฯ เห็นช่องวา่งตรงน้ี บริษทัฯ จึงประสงคท่ี์จะผลิตและส่งสินคา้ให ้โดย
ท่ีเร่ิมแรก ผมไดศึ้กษาผลิตภณัฑช์นิดน้ีมาพอสมควรและไดรั้บการสนบัสนุนจากผูรั้บเหมารายกลางและรายเลก็ เพราะผูรั้บเหมากลุ่ม
น้ีอยากไดผู้ผ้ลิตท่ีจะช่วยผลิตและส่งสินคา้ใหเ้พ่ือใหต้น้ทุนของตนถูกลงแทนท่ีจะตอ้งไปซ้ือสินคา้จากคู่แข่ง 

 
ค ำถำมจำก คุณสัญฌำ ศรีอุทยั ผู้ถือหุ้นรำยย่อยมำประชุมด้วยตนเอง 

กรณีของโควดิรัฐบาลมีสิทธิระงบัโครงการหรือชะลอโครงการเหล่าน้ีออกไปไหม 
ค ำตอบจำก คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร 

เท่าท่ีดูแนวโน้มของรัฐบาล รัฐบาลพยายามกระตุน้เศรษฐกิจ รัฐบาลพยายามออกแผนงานต่างๆ เช่น การประมูลงาน 
Infrastructure ทางด่วนท่ีประมูล 13 โครงการ ดงันั้น บริษทัฯ มองวา่รัฐบาลพยายามผลกัดนัใหเ้กิดการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
ช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าจะมีการชะลอหรือยกเลิกโครงการ 
 
ประธำนฯ กล่ำวต่อไปว่ำ  

ก่อนน้ี บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับภาคเอกชนซ่ึงเป็นคู่ค้าส าคัญโดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปรากฎว่าธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยท์ั้งหลายก็ล าบากเหมือนกนั ดงัน้ี บริษทัฯ จึงตอ้งหาลูกคา้กลุ่มอ่ืน ซ่ึงก็คือ การเขา้สู่โครงการต่างๆ กบัภาครัฐ และ
อยา่งท่ีคุณวฒิุชยัช้ีแจง ยงัไม่มีสญัญาณวา่ภาครัฐจะชะลอโครงการดงักล่าว ผูถื้อหุน้คงทราบดีวา่วนัน้ีการลงทุนของภาคเอกชนลดลง
เยอะ หากภาครัฐลดการลงทุนลงอีก เศรษฐกิจก็จะมีปัญหามากเพ่ิมข้ึน เพราะฉะนั้นผมเองผมเช่ือวา่ภาครัฐคงไม่ชะลอโครงการ 

 
ค ำถำมจำก  คุณเกยีรตศัิกดิ์ ไตรตรึงษ์ทศันำ ผู้ถือหุ้นรำยย่อยมำประชุมด้วยตนเอง 

GEL มีประวติัมายาวนาน โดยเม่ือประมาณสัก 6 - 7 ปีก่อนท่ีศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ เขา้มาเป็น
กรรมการก็ถือเป็นนิมิตรใหม่ดว้ยภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึนของบริษทัฯ ผมขออนุญาตสะทอ้นมุมมองโดยช่วงสามปีแรกเป็นช่วงท่ีผมลงทุน
เพราะเห็นวา่เป็นช่วงพฒันา ใครลงทุนทีหลงักวา่ก็น่าจะไดเ้ทคโนโลยท่ีีดีกวา่โดยธรรมชาติ หากดูผลประกอบการของบริษทัฯ ตั้งแต่
ผมลงทุนมาในสามปีแรกอนัเป็นช่วงการลงทุน บริษทัฯ จะมีก าไรนอ้ยหรือขาดทุนไม่วา่กนั แต่หลงัจากนั้น 3 ปีหลงั บริษทัฯ ก็ยงั
ขาดทุนตลอด และไตรมาส 1 ก็ยงัขาดทุนอยู ่ผมอยากให้บริษทัฯ คิดเยอะๆ วา่เกิดอะไรข้ึน บริษทัฯ วา่บริษทัฯ รู้ชา้ไป ผมไม่มัน่ใจ
วา่จริงๆ คือ บริษทัฯ รู้ชา้ไปหรือ “ตระหนกั” นอ้ยไป Key Success Factor ผมวา่ทุกคนก็ทราบหมดแต่วา่ใครจะท าได ้นัน่คือสาระ 
ฝากถึงผูบ้ริหารวา่ 3 ปีท่ีผ่านมาท่ีบริษทัฯ ขาดทุนตลอดท่ีอา้งวา่มีปัญหาต่างๆ แต่บริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นวงการเดียวกบับริษทัฯ ไม่ใช่ทุก
บริษทัจะขาดทุน การท าธุรกิจประกอบดว้ยปัจจยัหลายอยา่งท่ีพวกเรารู้ดี ไม่วา่จะเป็นบุคคล ตน้ทุน ฝากใหคิ้ดเยอะๆ วา่ต่อไปบริษทั
ฯ จะท าอยา่งไรดี 
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ค ำตอบจำก ประธำนฯ  
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ทุ่มเทหนกัในการบริหารงานบริษทัฯ ผมคิดวา่มีการปรับหลายอยา่งทีเดียว มีการน าเทคโนโลยี

เขา้มาใชใ้นการบริหารส านกังานมากข้ึน ระบบ ERP ท่ีใชก็้เพ่ิงไดรั้บการใชอ้ยา่งเตม็รูปแบบไม่นานน้ี มีการปรับเร่ืองบุคลากร ท่าน
จะเห็นไดว้า่คนส าคญัของบริษทัฯ ระดบัสูงก็ไม่ไดอ้ยู ่พนกังานของบริษทัฯ ทั้งท่ีบริษทัฯ ขอใหอ้อกและออกเองโดยสมคัรใจจ านวน 
200 กวา่คนก็เป็นการปรับเพ่ือให้บริษทัฯ ลดค่าใชจ่้ายลง และท่ีบอกวา่ “ตระหนกัชา้” ขอเรียนวา่ “ไม่ใช่ตระหนกัชา้” จริงๆ คือ พอ
เห็นภาพแลว้ การจะลงมือไปเจรจากบัลูกคา้ใหม่ส าหรับสินคา้ประเภท Precast ขอเรียนให้ท่านผูถื้อหุ้นเขา้ใจว่าการจะผลิตสินคา้ 
Precast ใหไ้ดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น สมมติวา่จะสร้างบา้นจดัสรร สินคา้ Precast ท่ีจะใชส้ าหรับบา้นจดัสรรแต่ละโครงการ
ไม่เหมือนกนั เพราะฉะนั้นการจะผลิตสินคา้ Precast ไดต้อ้งมีการท างานล่วงหนา้ร่วมกนัมานานก่อนลงนามสญัญาร่วมกนั ซ่ึงตรงน้ี
อาจจะชา้ไปบา้ง เพราะบริษทัฯ คิดว่ามีออเดอร์สินคา้อยูใ่นมือแลว้ แต่ปรากฏว่าลูกคา้ชะลอการสั่งสินคา้ การท่ีบริษทัฯ จะไปหา
ลูกคา้รายใหม่ซ่ึงก็ตอ้งไปเร่ิมใหม่ตั้งแต่ตน้เพ่ือพฒันาแบบสินคา้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการเพ่ือท่ีลูกคา้จะซ้ือสินคา้จากบริษทัฯ ท่ีมีลกัษณะ
ไม่เหมือนกนัสกัโครงการ ก็ตอ้งใชเ้วลา ไม่ใช่วา่ไม่ตระหนกั แต่คงท าอะไรท่ีจะใหดี้ข้ึนตอนนั้นล าบาก ท่ีเห็นไดช้ดัก็คือ บริษทัฯ ลด
ความส าคญัของธุรกิจหลกัเสาเข็มลง เพราะบริษทัฯ พิจารณาว่า margin ของสินคา้เสาเข็มลดลง บริษทัฯ ก็ไม่ได้ท้ิงสินคา้น้ีไป 
เพียงแต่บริษทัฯ เพ่ิมสินคา้อ่ืน เช่น เข็มเจาะ เข็มสปัน เป็นตน้ ให้มากข้ึนเพ่ือใหท้นัยคุทนัสมยั และมีการน าสินคา้อ่ืนมามดแทน ผม
คิดวา่เป็นขอ้เสนอแนะท่ีดีของผูถื้อหุน้ ฝ่ายบริหารช่วยรับไปพิจารณาดว้ย 
ประธำนฯ กล่ำวต่อไปว่ำ  
 ขอเรียนผูถื้อหุ้นวา่ผูบ้ริหารคุณธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวฒัน์ เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัฯ อยูด่ว้ยร้อยละ 17 ดงันั้น หากมีอะไรเกิด
ข้ึนกบับริษทัฯ คุณธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวฒัน์ ก็เดือดร้อน ดงันั้น คุณธิติพงศ์ ก็ไดท้ าอะไรมากมายเพ่ือบริหารจดัการ กรรมการของ
บริษทัก็เดือดร้อนใจเช่นกนัไม่ต่างจากผูถื้อหุน้ การเป็นกรรมการบริษทัตอ้งแบกรับภาระและความรับผิดชอบมากมาย ซ่ึงกรรมการก็
จะรับส่ิงท่ีผูถื้อหุน้กงัวลไปท าใหดี้ท่ีสุด 
 
ค ำถำมจำก คุณสมชำย ปัดภัย ผู้ถือหุ้นรำยย่อยมำประชุมด้วยตนเอง 

เร่ืองเข็มสปัน, I Girder, U Girder, Box Girder อยากให้ช่วยขยายความ เพราะไม่รู้จกัสินคา้ประเภทน้ีว่ามี margin มาก
นอ้ยประการใด ในขณะท่ี เสาเข็มเจาะ ผมเขา้ใจวา่มี margin ดี แต่ขอใหช่้วยอธิบายขยายวา่ บริษทัฯ จะมีก าไรหรือวา่ margin ดีไหม
ส าหรับเสาเขม็เจาะน้ี ส่วน I Girder, U Girder บริษทัฯ มีเคร่ืองจกัรแลว้ บริษทัฯ มีออเดอร์แลว้หรือไม่อยา่งไร โปรดขยายความ 
ค ำตอบจำก คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร 

การท่ีบริษทัฯ ไดท้ าหรือพยายามจะเพ่ิมสินคา้ชนิดใหม่ เน่ืองจากวา่ สินคา้เสาเขม็ตอก ณ ปัจจุบนัมี margin เหลือสุทธิไม่
ถึงร้อยละ 5 ในขณะท่ีสินคา้ Segment, I Girder และ U Girder  margin ของสินคา้กลุ่มน้ีเกินร้อยละ 10 ดว้ยมีผูผ้ลิตท่ีผลิตไดน้อ้ยราย 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงเห็นช่องวา่งว่าบริษทัฯ สามารถท าได ้โดยท่ีหากบริษทัฯ เขา้ท าสินคา้กลุ่มน้ี บริษทัฯ อาจไม่ตอ้งรับ margin สูง
ขนาดนั้นเพ่ือจะให้ได้งาน ถ้ามองตัว I Girder จะคล้ายกับตวัเสาเข็มตอกท่ีบริษทัฯ ท าตามปกติ เพียงแต่ส่ิงท่ีบริษทัฯ จะตอ้ง
ปรับเปล่ียนคือแม่พิมพโ์ดยดดัแปลงเลก็นอ้ยก็สามารถผลิตได ้ส่วนของ U Girder บริษทัฯ สามารถใชไ้ลน์การผลิตของบริษทัฯ ทั้งท่ี
บางกะดีและท่ีเชียงรากนอ้ยผลิตได ้ส่วนการผลิต Segment ซ่ึงสินคา้ตวัน้ีค่อนขา้งมีน ้ าหนกัประมาณ 10 ตนั หากบริษทัฯ ไดล้งนาม
ในสญัญาตามแผนท่ีบริษทัฯ วางไว ้บริษทัฯ ก็จะประกาศการลงทุนตรงน้ี ขออนุญาตเรียนวา่ margin จะสูงกวา่เสาเขม็ตอกท่ีบริษทัฯ 
มีค่อนขา้งสูงอยา่งมีนยัส าคญั 
  จากนั้น ประธานฯ ไดส้อบถามวา่ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจะสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่ 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ แถลงต่อไปวา่ ให้ถือวา่ท่ีประชุมรับทราบ
ตามท่ีไดร้ายงานการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 ทั้งน้ี วาระน้ีไม่มีการลงคะแนน  
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทรำบตำมทีร่ำยงำนทุกประกำร (วาระน้ีไม่มีการลงคะแนน) 
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วำระที ่4 เร่ืองพจิำรณำอนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงนิ และงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 
ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมวา่ งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผา่นการตรวจสอบ และลงนามรับรองจาก

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั แลว้ ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั เป็นผูส้รุปน าเสนอท่ีประชุม  
จากนั้น เลขานุการบริษทัขอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบการเงินท่ีไดจ้ดัส่งแก่ผูถื้อหุน้ตามท่ีปรากฎในรายงานประจ าปีในหนา้ 

112 ส าหรับงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบและไดผ้า่นการสอบทานและ
เห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นแบบมีเง่ือนไขตามท่ีปรากฎในหนา้ท่ี 123 ในยอ่หนา้
แรก ผูส้อบบญัชีเห็นวา่งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดร้วมเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียจ านวน 165.58 
ลา้นบาท และส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียส าหรับปีส้ินสุดปีเดียวกนั จ านวน 7.34 ลา้นบาท ซ่ึงผูส้อบบญัชีไม่
สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งก าไร
ของบริษทัร่วมท่ีเป็นส่วนของบริษทัฯ เน่ืองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมไม่สามารถประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน (ถา้มี) จาก
งานระหวา่งก่อสร้างท่ีด าเนินการก่อสร้างไปแลว้กวา่ร้อยละ 80 แต่ยงัไม่สามารถเบิกเงินค่าผลงานไดบ้างส่วนจ านวน 394.65 ลา้น
บาท ทั้งน้ีการเรียกเก็บเงินค่าผลงานดงักล่าวข้ึนอยูก่บัการอนุมติัแกไ้ขสญัญาและการขยายระยะเวลาแลว้เสร็จของสญัญาจากผูว้่าจา้ง 
ซ่ึงยงัไม่สามารถสรุปได ้ดงันั้น ผูส้อบบญัชีจึงไม่สามารถระบุไดว้า่มีรายการปรับปรุงใดท่ีจ าเป็นหรือไม่ส าหรับเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมและส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย ในเร่ืองน้ี บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) ไปท ากิจการร่วมคา้รับงานเป็น 
main contractor จากรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง โดยท่ีมีขอ้ก าหนดสัญญา คือ ตอ้งส่งมอบงานร้อยละ 100 ถึงจะสามารถเก็บเงินได ้แต่
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ รัฐวิสาหกิจไม่สามารถส่งมอบพ้ืนท่ีให้ไดบ้างส่วน บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) สามารถท างานไดคิ้ดเป็น
ร้อยละ 80  ดงันั้น ผูส้อบบญัชีของ บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) จึงมีเง่ือนไตรงน้ีวา่ประเมินไม่ไดเ้พราะเห็นวา่ บริษทั แมคทริค 
จ ากดั (มหาชน) ไม่น่าจะสามารถท างานได ้100% เน่ืองจากผูว้า่จา้งไม่สามารถส่งมอบพ้ืนท่ีทั้งหมดได ้ในเร่ืองน้ี บริษทั แมคทริค 
จ ากดั (มหาชน) ก าลงัด าเนินการเจรจากบัผูว้า่จา้ง โดยขอแกไ้ขสญัญาพร้อมทั้งส่งมอบงานท่ี บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) ท าอยู่
จ  านวนร้อยละ 80 เม่ือสามารถแกไ้ขสัญญาไดแ้ละสามารถส่งมอบงานได ้บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) ก็จะไดรั้บเงิน ปัจจุบนั 
บริษทัฯ ก็ติดตามความคืบหนา้และก็ไดส้อบถามผูบ้ริหารของ บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของ บริษทั แมคทริค 
จ ากดั (มหาชน) แจง้วา่ยงัอยูใ่นระหวา่งการเจรจาแต่ก็เป็นไปดว้ยดี คาดวา่ภายในสิงหาคม เร่ืองน้ีน่าจะสามารถจบได ้ถึงตอนนั้น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงจะเป็นผูส้อบบญัชีใหม่ใน ปี 2563 ก็น่าจะให้ความเห็นได ้นอกจากน้ี ในส่วนเง่ือนไขท่ี 2 ซ่ึงปรากฏใน
ย่อหน้าท่ีสองของหนา้ 123 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไดร้วมเงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย จ านวน 
105.78 ลา้นบาท และส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั จ านวน 32.00 ลา้นบาท ผูส้อบ
บญัชีไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในการร่วมคา้ และขาดทุน
ส าหรับปีของการร่วมคา้ท่ีเป็นส่วนของบริษทัฯ เน่ืองจากผูส้อบบญัชีของกิจการร่วมคา้ดงักล่าวไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัรายการท่ีมีสาระส าคญัในงบการเงินของกิจการร่วมคา้ ดงันั้น ผูส้อบบญัชีจึงไม่สามารถระบุไดว้่ามี
รายการปรับปรุงใดท่ีจ าเป็นหรือไม่ส าหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียและส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย ในเร่ืองน้ี กล่าวคือ Wisdom Tree Investment (s) PTE Limited ท่ีเขา้ไปเป็น holding company ถือหุ้นใน Millcon Thiha 
GEL Limited ซ่ึงเป็นบริษทัในพม่าท าธุรกิจโรงงานผลิตโครงสร้างเหลก็ โครงสร้างรูปพรรณ โดยท่ี ผูส้อบบญัชีของพม่า ณ ส้ินปี ณ 
วนัท่ี 31 ธวัาคม 2562 ไม่สามารถแสดงความเห็นทางบญัชีไดเ้น่ืองจากมีการส่งขอ้มูลล่าชา้ ท าใหผู้ส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไม่สามารถ
แสดงความเห็นได ้แต่วา่ ณ ปัจจุบนั บริษทัท่ีพม่าไดรั้บการรับรองจากผูส้อบบญัชีในพม่าเรียบร้อยแลว้ ดงันั้น ผูส้อบบญัชีใหม่ของ
บริษทัฯ ท่ีจะมารับรอง สอบทาน งบการเงินของบริษทัฯ ก็น่าจะใหค้วามเห็นในเร่ืองน้ีได ้ 

ส่วนรายละเอียดในเร่ืองของงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงิน ขออนุญาตบรรยายสรุปเน่ืองดว้ยไดเ้รียนช้ีแจง
ในรายละเอียดในวาระท่ีสามแลว้ ในเร่ืองของสินทรัพยร์วมในปี 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมจ านวน 5 ,885.03 ลา้นบาท หน้ีสิน
รวม 2,076.68 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุ้น 3,808.35 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นท่ีเรียกช าระแลว้ 4,588.20 ลา้นบาท รายได้จากการขาย 
2,034.44 ลา้นบาท ขาดทุนสุทธิ 284.96 ลา้นบาท จากนั้น เลขานุการบริษทัเรียนเชิญประธานฯ ข้ึนกล่าวในล าดบัถดัไป  

ประธานฯ สอบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้สอบถามหรือความเห็นอยา่งใดหรือไม่  
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จากนั้น ประธานฯ กล่าวต่อไปว่า ในเร่ืองการรับรองงบการเงินแบบมีเง่ือนไข ผมเองและกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการชุดใหญ่ทั้งคณะใหค้วามส าคญัมาก เพราะวา่ ถา้ผูส้อบบญัชีให้การรับรองงบการเงินโดยมีเง่ือนไขเป็นส่ิงท่ีดูไม่ดีเท่าไหร่ 
แต่ ตามท่ีคุณวฒิุชยัไดช้ี้แจง สืบเน่ืองมาจาก 2 สาเหตุ เหตุแรก คือ บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) ไปรับงานจากทีโอที ทีโอทีก็ไป
รับงานจากส านกังานกสทช. อีกทอดหน่ึง เม่ือไม่สามารถส่งมอบพ้ืนท่ีได ้บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) ก็ไม่สามารถท างานได ้
บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) ท างานไปไดร้้อยละ 80 โดยท่ี บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถเบิกเงินค่าผลงานได ้
วนัน้ี บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) ไดข้่าวมาวา่ กสทช. ก าลงัพิจารณาท่ีจะรับงานท่ีแลว้เสร็จ เช่นนั้นก็จะหมดไปเปราะหน่ึง เหตุ
ท่ีสอง คือ เร่ืองของการสอบบญัชี การสอบบญัชีของบริษทัในพม่า กล่าวคือ Millcon Thiha GEL Limited ท่ีผลิตเหล็ก ผูส้อบบญัชี
พม่าส่งบญัชีล่าชา้ ท าให้ผูส้อบบญัชีของ Wisdom Tree Investment (s) PTE Limited ในสิงคโปร์รับรองไม่ได ้เม่ือรับรองไม่ไดจ้ะ
น ามา consoliate ก็ไม่ได ้ดงันั้น ผูส้อบบญัชีในไทยจึงรับรองโดยมีเง่ือนไข วนัน้ีบริษทัฯ ก็พยายามแกไ้ข โดยประการแรก ผูส้อบ
บญัชีในพม่ากบัผูส้อบบญัชีในสิงคโปร์ควรจะเป็นท่ีเดียวกนั หรือบริษทัเดียวกนั ไม่ใช่พม่ารายหน่ึง ท่ีสิงคโปร์อีกรายหน่ึง ซ่ึงวนัน้ี
ไดแ้กไ้ขแลว้ ดา้นกรรมการก็ร้อนใจมาก เพราะการบริหารบริษทัท่ีมีงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นอยา่งมีเง่ือนไขเป็นส่ิงท่ีดู
ไม่ดีเท่าไหร่ ซ่ึงก็ไดติ้ดตามมาโดยตลอดแต่ผลสุดทา้ยก็ตามท่ีฝ่ายบริหารไดช้ี้แจง อยา่งไรก็ดี คาดวา่ปีน้ีคงจะเรียบร้อย นอกจากน้ี 
เน่ืองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ จะถูกเปล่ียน บริษทัฯ คงตอ้งรอใหผู้ส้อบบญัชีรายใหม่มาตรวจสอบดูต่อไป  

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะซกัถาม เม่ือไม่ปรากฏมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใด
ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ
ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียงขา้งมากธรรมดา 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2562 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 3 ราย รวม 1,040,000 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 39  ราย รวม 2,321,451,416 หุน้ 

รำยกำร จ ำนวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คดิเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย (Approved) 2,321,451,416 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย (Disapproved) 0 0.0000 
งดออกเสียง (Abstained) 0 0.0000 
บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.0000 

รวม (Total) 2,321,451,416 100.0000 
 
วำระที ่5 เร่ืองพจิำรณำอนุมตักิำรงดจดัสรรเงนิก ำไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและงด จ่ำยเงนิปันผลส ำหรับปี 2562  

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูน้ าเสนอ  
เลขานุการบริษทัแจง้หลกัเกณฑข์องการประชุมในวาระน้ี ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 

ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 43 บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไวไ้ม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่เงินส ารองน้ีจะมีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

ในเร่ืองของนโยบายจ่ายเงินปันผลนั้น บริษทัฯ มีนโยบายวา่จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา “ไม่เกินร้อยละ 60 ของ
ก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดแ้ละส ารองตามกฎหมาย และบริษทัฯ ตอ้งไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคลอ้งกบังบกระแสเงิน
สดและแผนการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคตและการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายใหต้ามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั” 

คณะกรรมการของบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการงดการจดัสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลการด าเนินงาน
ขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะซกัถาม เม่ือไม่ปรากฏมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดซกัถาม 
และประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียงขา้งมากธรรมดา ประธานฯ จึงขอใหป้ระชุมพิจารณาอนุมติัการงด
จดัสรรเงินก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562  
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำรงดจัดสรรเงินก ำไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและงด
จ่ำยเงนิปันผลส ำหรับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 0 ราย รวม 0 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 39  ราย รวม 2,321,451,416 หุน้ 

รำยกำร จ ำนวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คดิเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย (Approved) 2,321,451,416 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย (Disapproved) 0 0.0000 
งดออกเสียง (Abstained) 0 0.0000 
บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.0000 

รวม (Total) 2,321,451,416 100.0000 
 
วำระที ่6 เร่ืองพจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  

ส าหรับวาระน้ี ประธานฯ ไดเ้ชิญคุณโสภณ ผลประสิทธิ ซ่ึงเป็นรองประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นแทนเน่ืองจากตนเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียและไดเ้ชิญกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในปีน้ีออกจากห้องประชุม 
จากนั้น กรรมการสามท่านดงัมีรายนามดงัต่อไปน้ีท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในปีน้ีออกจากหอ้งประชุม  
1. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ  ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ  
2. ดร.วชิญะ เครืองาม     กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
      ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
3. คุณวภูิธา ตระกลูฮุน     กรรมการอิสระ  
      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
      กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
      และกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 

จากนั้น ประธานในท่ีประชุมด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป ประธานในท่ีประชุมไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทัเป็นผู ้
น าเสนอ 

เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 16 ก าหนดวา่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้นจะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยกรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูท่ี้จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ และกรรมการท่ีตอ้ง
ออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บการเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้และในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 น้ี บริษทัฯ มี
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน คณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยผูถื้อหุ้น
สามารถดูขอ้มูลกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดใ้นเอกสารท่ีส่งมาดว้ย 3  ซ่ึงได้
จดัส่งไปใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ส าหรับรายช่ือกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ มีดงัน้ี  
1. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ  ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ  
2. ดร.วชิญะ เครืองาม     กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  



หนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564                  บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 

หนา้ท่ี 27 
 

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

3. คุณวภูิธา ตระกลูฮุน     กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
และกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 

ส าหรับท่านศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ถา้ท่านไดรั้บเลือกกลบัมาด ารงอีกวาระหน่ึงในคร้ังน้ี ท่าน
อาจารยจ์ะด ารงต าแหน่งในฐานะกรรมการบริษทัรวมเป็นระยะเวลา 9 ปี 2 เดือน โดยนับรวมวาระต่อไปขา้งหน้าอีก 3 ปี โดยท่ี 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดมี้กระบวนการกลัน่กรองและพิจารณาอยา่งรอบคอบโดยอาศยัเหตุผลหลายปัจจยั
ประกอบกบัความจ าเป็นทางธุรกิจของบริษทัฯ เห็นวา่มีความเหมาะสมอยา่งยิง่ในการพิจารณาใหศ้าสตราจารยกิ์ตติคุณดร.บวรศกัด์ิ 
อุวรรณโณ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นกฎหมายล าดบัตน้ๆ ของ
ประเทศไทย รวมทั้งเป็นท่ียอมรับเร่ืองการบริหารงานตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะการ
ให้ค  าแนะน าทางด้านกฎหมายและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่านมีความรู้ความเช่ียวชาญในธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอย่างดี มี
ความคุน้เคยกบัวฒันธรรมองคก์รและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนของบริษทัฯ มีผลการปฏิบติังานเป็นท่ีประจกัษ ์รวมทั้งมีการเขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง มีส่วนร่วมในการประชุมและเสริมสร้างจริยธรรมทางธุรกิจ และท าประโยชน์ต่อบริษทัฯ ได้
อยา่งดีมาโดยตลอด ส่งผลให้เกิดการบริหารงานท่ีถูกตอ้งเป็นธรรมโปร่งใสตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษทั
จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง ทั้ง 3 ท่าน เน่ืองจากกรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกตามวาระไดป้ฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีในฐานะ
กรรมการไดดี้ตลอดมาและเพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2562 แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบุคคลใดท่ีจะเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
คณะกรรมการ  

ส าหรับกระบวนการคัดเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีผ่านมา และคณะกรรมการบริษทัก็ได้
พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ รวมถึงความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ตามองค์ประกอบของ
กรรมการบริษทั ทางคณะกรรมการบริษทัจึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่านท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและเป็นประโยชน์ท่ีจะช่วยสนบัสนุนธุรกิจของบริษทัฯ 
ใหป้ระสบความส าเร็จ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี คณะกรรมการบริษทัขอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการ
ท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยจะเสนอช่ือกรรมการให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพ่ือ
เปิดใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการ  

จากนั้น ประธานในท่ีประชุมเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซักถาม เม่ือไม่ปรากฏมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ
ฉันทะท่านใดซกัถาม ประธานในท่ีประชุมแจง้ต่อไปวา่ ส าหรับวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน ประธานในท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยมีมติเป็นรายบุคคล ทั้งน้ี ประธานในท่ีประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมต่อไปวา่ บริษทัฯ ได้
แจกบตัรให ้3 ใบ ส าหรับกรรมการแต่ละคน หากงดออกเสียง หรือไม่เห็นชอบกบักรรมการท่านใด ขอใหก้ากบาทส าหรับกรรมการ
ท่านนั้น และยกมือเพ่ือให้เจา้หน้าท่ีไปรับบตัร หากท่านเห็นชอบ ท่านผูถื้อหุ้นไม่จ าเป็นตอ้งกากบาทใดๆ บนบัตร ท่านมีสิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งรายคนหรือไม่เห็นชอบรายคนหรือเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่เห็นชอบทั้งหมดก็ได ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์กำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ โดยมีมติ
เป็นรำยบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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ล าดับท่ี 1 ส าหรับวาระแต่งตั้งศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. บวรศักด์ิ อุวรรณโณ กลบัเขา้เป็นกรรมการอิสระของบริษทัและด ารง
ต าแหน่งเดิมต่อไป 
ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 0 ราย รวม 0 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 39  ราย รวม 2,321,451,416 หุน้ 

รำยกำร จ ำนวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คดิเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย (Approved) 2,321,451,416 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย (Disapproved) 0 0.0000 
งดออกเสียง (Abstained) 0 0.0000 
บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.0000 

รวม (Total) 2,321,451,416 100.0000 
 
ล าดบัท่ี 2 ส าหรับวาระแต่งตั้งดร.วชิญะ เครืองาม กลบัเขา้เป็นกรรมการอิสระของบริษทัและด ารงต าแหน่งเดิมต่อไป 
ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 0 ราย รวม 0 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 39  ราย รวม 2,321,451,416 หุน้ 

รำยกำร จ ำนวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คดิเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย (Approved) 2,321,451,416 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย (Disapproved) 0 0.0000 
งดออกเสียง (Abstained) 0 0.0000 
บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.0000 

รวม (Total) 2,321,451,416 100.0000 
 
ล าดบัท่ี 3 ส าหรับวาระแต่งตั้งคุณวภูิธา ตระกลูฮุน กลบัเขา้เป็นกรรมการอิสระของบริษทัและด ารงต าแหน่งเดิมต่อไป 
ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 0 ราย รวม 0 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 39  ราย รวม 2,321,451,416 หุน้ 

รำยกำร จ ำนวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คดิเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย (Approved) 2,321,451,416 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย (Disapproved) 0 0.0000 
งดออกเสียง (Abstained) 0 0.0000 
บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.0000 

รวม (Total) 2,321,451,416 100.0000 
 

จากนั้น ประธานในท่ีประชุมเรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลบัเขา้มาในหอ้งประชุมอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือท่ีจะไดด้ าเนินการ
ประชุมในวาระถดัไป และขอส่งมอบต าแหน่งประธานกลบัไปยงัท่านศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ  
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วำระที ่7 เร่ืองพจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี 
ประจ ำปี 2563 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีไดผ้า่นคณะกรรมการบริษทัโดยผา่นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
จากนั้น ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณวภูิธา ตระกลูฮุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูน้ าเสนอต่อท่ีประชุม 

จากนั้น คุณวภูิธา ตระกลูฮุน กล่าวรายงานต่อไปวา่ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ 
ขอ้บังคบัของบริษทัฯ ซ่ึงจะตอ้งมีการก าหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2563 ประชุมกนัเม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดโดยค านึงถึง
ความสอดคลอ้งของค่าตอบแทนของกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั ผล
การด าเนินงานของบริษทัฯ การปฏิบติังานและภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจ
โดยรวมแลว้ โดยท่ี ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 จะใชอ้ตัราเดียวกนักบัปี 2562 ตามรายละเอียดท่ีปรากฎในตาราง ทั้งน้ี 
ค่าตอบแทนรายเดือนท่ีจะจ่ายให้กบัคณะกรรมการตามต าแหน่งซ่ึงจะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น 
และคณะกรรมการบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารและไดรั้บเงินเดือนประจ าจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ จึงขอเรียน
น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัในวาระน้ี  

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ส าหรับปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
กรรมกำร ค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 (บำท) ค่ำตอบแทนประจ ำปี 2562 (บำท) 

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน 

ค่ำเบีย้
ประชุมรำย

คร้ัง 

โบนัส/
บ ำเหน็จ 

ผลประโยชน์
อ่ืนๆ 

ค่ำตอบแทน 
รำยเดือน 

ค่ำเบีย้
ประชุมรำย

คร้ัง 

โบนัส/
บ ำเหน็จ 

ผลประโยชน์
อ่ืนๆ 

6) คณะกรรมกำรบริษัท 

 ประธานกรรมการ 80,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 80,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 รองประธานกรรมการ 50,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 50,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 กรรมการ 20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 

7) คณะกรรมกำรตรววสอบ 

 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

50,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 50,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 กรรมการตรวจสอบ 20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 

8) คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

 ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

-ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- -ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- 

 กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

-ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- -ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- 

9) คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี

 ประธานกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

-ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- -ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- 

 กรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

-ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- -ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- 
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กรรมกำร ค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 (บำท) ค่ำตอบแทนประจ ำปี 2562 (บำท) 

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน 

ค่ำเบีย้
ประชุมรำย

คร้ัง 

โบนัส/
บ ำเหน็จ 

ผลประโยชน์
อ่ืนๆ 

ค่ำตอบแทน 
รำยเดือน 

ค่ำเบีย้
ประชุมรำย

คร้ัง 

โบนัส/
บ ำเหน็จ 

ผลประโยชน์
อ่ืนๆ 

10) คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง 

 ประธานกรรมการก ากบั
ดูแลความเส่ียง 

-ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- -ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- 

 กรรมการก ากบัดูแล
ความเส่ียง 

-ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- -ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- 

 หมายเหตุ   
3. ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้กบักรรมการตามต าแหน่งท่ีไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น และ

กรรมการบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารและไดรั้บเงินเดือนประจ าจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ 
4. ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนใชอ้ตัราเดียวกนักบัอตัราค่าตอบแทนของปีก่อน เน่ืองจากทางบริษทัฯ เห็นวา่ยงัมีความเหมาะสมจึง

ใชอ้ตัราเดิมอยู ่
 

จากนั้น ประธานฯ ไดก้ล่าวต่อไปวา่ ในระเบียบวาระน้ี มีกรรมการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ แลว้ก็เป็นผูบ้ริหารอยูด่ว้ย 
คือ คุณธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวฒัน์ ซ่ึงถือหุ้นอยู่ในบริษทัฯ 917,658,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17 แต่ท่านเป็นกรรมการบริษทัซ่ึงด ารง
ต าแหน่งเป็นประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบริหารอยู่ดว้ย และได้รับเงินเดือนประจ า เพราะฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับค่าตอบแทน ดังนั้น  
คุณธิติพงศ ์จึงอยูใ่นท่ีประชุมได ้ 

จากนั้น เลขานุการบริษทัแจง้ต่อท่ีประชุมต่อไปวา่ ในระเบียบวาระน้ี จะมีผูมี้ส่วนไดเ้สียอีกท่านหน่ึง คือ ท่านพรรณี จารุ
สมบติั ซ่ึงถือหุน้อยู ่2,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.04 แต่ ท่านพรรณี จารุสมบติั ไดแ้สดงความจ านงคง์ดออกเสียงลงคะแนน  
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะซกัถาม เม่ือไม่ปรากฏมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดซกัถาม 
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการอ่ืนๆ (ถา้มี) ประจ าปี 2563 และแจง้วา่วาระน้ี ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี 
ประจ ำปี 2563 ด้วยเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม ดงันี ้
ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 0 ราย รวม 0 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 39  ราย รวม 2,321,451,416 หุน้ 

รำยกำร จ ำนวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย (Approved) 2,319,451,416 99.9138 

ไม่เห็นดว้ย (Disapproved) 0 0.0000 
งดออกเสียง (Abstained) 2,000,000 0.0862 
บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.0000 

รวม (Total) 2,321,451,416 100.0000 
         
วำระที ่8 เร่ืองพจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563 
 ประธานฯ มอบหมายให ้คุณวรัิช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูน้ าเสนอในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
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คุณวรัิช มรกตกาล แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามวาระท่ี 8 น้ี ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ซ่ึงบญัญติัวา่ “ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และในการ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 37(5) ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนทุกปี 

ส าหรับในปี 2563 น้ี บริษทัฯ ขอเรียนแจง้วา่บริษทัฯ ประสงคเ์ปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีเป็นผูส้อบบญัชีรายใหม่ เน่ืองจาก
ทางผูส้อบบญัชีเดิมมีขอ้จ ากดัภายในในแง่บุคลากรในการท่ีจะด าเนินการเป็นผูส้อบบญัชีให้กบัทางบริษทัฯ บริษทัฯ จึงไดมี้การ
สอบถามราคาเพ่ือคดัเลือกผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา
จากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ก็มีความเห็นวา่จะขอเสนอ บริษทั พราวด ์อิน 
โปร จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประจ าปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้เพ่ือพิจารณา ทั้งน้ี 
ขอเรียนผูถื้อหุ้นให้ทราบว่าในปีท่ีแล้ว บริษัทฯ ได้รับความเห็นของผูถื้อหุ้นท่านหน่ึงซ่ึงก็ได้ให้ขอ้เสนอแนะในการท่ีจะให้
คณะกรรมการเสาะหาผูท่ี้มีความรู้ความสามารถท่ีเป็นคนไทย ประการหน่ึงเป็นเร่ืองของการช่วยคนไทยตามท่ีท่านไดก้ล่าวไวใ้นปีท่ี
แลว้ ประการท่ีสอง คือ ให้คนท่ีมีประสบการณ์ ซ่ึงก็ตอ้งเรียนวา่ถึงแม ้บริษทั พราวด์ อิน โปร จ ากดั หลายท่านอาจจะไม่คุน้ช่ือแต่
ผูส้อบบญัชีท่ีวนัน้ีบริษทัฯ จะเสนอ หัวหนา้ทีมคือ นางสาวศนัสนีย ์พูลสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 ซ่ึงท่านได้
เป็นผูส้อบบญัชีจาก บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั ในหลายปีก่อน เพราะฉะนั้น คุณศนัสนีย ์เป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจของ
บริษทัฯ เป็นอยา่งดี ประกอบกบัความรู้ความสามารถ ทางคณะกรรมการตรวจสอบก็ใหค้วามไวเ้น้ือเช่ือใจในการท่ีจะด าเนินการเป็น
ผูส้อบบญัชีกบับริษทัฯ ทั้งน้ี คุณศนัสนีย ์พูลสวสัด์ิ จะมีทีมงานท่ีท างานร่วม คือ คุณภิตินนัท์ ภทัรกฤติเดช ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 10467 เป็นผูส้อบบญัชีร่วม ท่ีจะเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

ส าหรับค่าสอบบญัชีในปี 2563 น้ี ขอเสนอก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นจ านวน 2,600,000 บาท ซ่ึง
ถูกลงจากค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีในปีก่อน ท่ี 3,450,000 บาท ในปี 2562 และหากยอ้นกลบัไปดูของปี 2561 ก็จะเห็นวา่ตอนนั้นค่า
สอบบญัชีอยูท่ี่ 2,800,000 บาท ตรงน้ี ตอ้งขอขอบคุณทางผูถื้อหุน้ท่ีไดมี้ขอ้เสนอแนะตรงน้ี และบริษทัฯ ก็ไดผู้ส้อบบญัชีท่ีเป็นคน
ไทยและเป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถระดบัสากลและก็รู้จกับริษทัฯ เราดีดว้ย อีกเร่ืองหน่ึงท่ีตอ้งช้ีแจงในเร่ืองความสัมพนัธ์ 
เน่ืองจากวา่ผูส้อบบญัชีจะตอ้งมีความอิสระ ทางคณะกรรมการตรวจสอบก็ไดพิ้จารณาในเร่ืองคุณสมบติัของทางคุณศนัสนียแ์ละคุณ
ภิตินันท์ ผูส้อบบญัชีทั้งสองท่านไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงเห็นวา่มีความเป็นอิสระ ในการจะตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
การให้บริการอ่ืนๆ ทาง บริษทั พราวด์ อิน โปร จ ากดั ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษทัย่อยจ านวน 2 
บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เซเวน่ ไวร์ จ ากดั และ บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จ ากดั  
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จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถาม 

ค ำถำมจำก  คุณเกยีรตศัิกดิ์ ผู้ถือหุ้นรำยย่อยมำประชุมด้วยตนเอง 
ค่าตอบแทนกรรมการเหตุใดจึงใชค้  าวา่ “เป็นจ านวนไม่เกิน”  

ค ำตอบจำก คุณวรัิช มรกตกำล  
ค าวา่ไม่เกินก็คงก าหนดตามจ านวนเงินนั้นเลยนะครับ 

 
ประธำนฯ ช้ีแจงเพิม่เตมิว่ำ  

ก าหนดค่าสอบบญัชี 2,600,000 บาท โดยเอาค าวา่ “ไม่เกิน” ออกได ้น่ีก็เรียกวา่เป็นนกักฎหมาย เพราะนกักฎหมายบอก
วา่ไม่เกินแปลวา่ขาดได ้ 
  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถาม เม่ือไม่ปรากฏมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดซกัถาม
เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประจ าปี 2563 
ประธานฯ แจง้วา่วาระน้ีก็ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากธรรมดา 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ ำปี 2563 
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 0 ราย รวม 0 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 39  ราย รวม 2,321,451,416 หุน้ 

รำยกำร จ ำนวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คดิเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย (Approved) 2,321,451,416 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย (Disapproved) 0 0.0000 
งดออกเสียง (Abstained) 0 0.0000 
บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0.0000 

รวม (Total) 2,321,451,416 100.0000 
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วำระที ่9 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี 
 ประธานฯ แจง้วา่ ในวาระน้ี ถา้ท่านผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเร่ืองใดเพ่ือลงมติก็ท าไดแ้ต่วา่
จะตอ้งเป็นไปตามมาตรา105 ของ พระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจ ากดั 2535 เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุน้
ซ่ึงมีหุ้นรวมกนันบัรวมไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ี
ก าหนดไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได ้ถา้เป็นเร่ืองอ่ืนๆ ขอ้สงัเกต หรือ ขอ้เสนอแนะ หรือ เร่ืองอ่ืนอะไรก็ตาม ท่านผูถื้อ
หุน้ก็สามารถใหข้อ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะหรือ ความเห็นไดเ้ลย  
 จากนั้น ท่านประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นรวมกนันบัรวมไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได ้ 
   ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระ  
   จากนั้น ท่านประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นหรือสอบถาม 
   ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความเห็น 
มตทิีป่ระชุม (วาระน้ีไม่มีการลงคะแนน) 
   ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ และผูมี้เกียรติทุกท่านท่ีไดส้ละเวลาและเดินทางมาร่วมประชุมในวนัน้ี และกล่าว
ปิดการประชุมในเวลา 14.59 น. 
 
ปิดการประชุมในเวลา 14.59 น. 

 
      

   
(ศ.ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ) 

                        ประธานกรรมการ 

     
                     (นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร) 
           เลขานุการบริษทั/ผูบ้นัทึกการประชุม  

 
 
 
 
 
 

  




