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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561  

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 
_______________________________________________________________________ 

 ประชมุเมือ่วันศุกรท์ี ่27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุใหญ ่บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ี

จ ากัด (มหาชน) เลขที ่594 หมู่ 4 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนคิมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยม ีนางสาวผกาวล ีเจยีร

สวัสดิว์ัฒนา ประธานกรรมการ บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานที่

ประชุม (“ประธานฯ”) และ นางสาวนภสร ธรรมพทิักษ์ เลขานุการบรษัิท ท าหนา้ที่เป็นเลขานุการที่ประชุม 

(“เลขานุการ”) 

 

เร ิม่ประชุมเวลา 13.30 น.  

 

 ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถ้ือหุน้เขา้สู่การประชุมและแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่ามผีูถ้ือหุน้เขา้ประชุมดว้ย

ตนเอง 42 รายและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้เขา้ประชุมจ านวน 11 ราย รวมทัง้หมดเป็นจ านวน 53 ราย นับ

จ านวนหุน้ไดท้ัง้ส ิน้ 1,215,229,239 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 75.97 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษัิทโดย

ไมนั่บรวมจ านวนหุน้ของบรษัิททีไ่ดซ้ือ้คนืตามโครงการซือ้หุน้คนืจ านวน 400,000 หุน้ (สีแ่สนหุน้) ทีจ่ะไมม่สีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน ครบเป็นองคป์ระชมุตามกฎหมายและตามขอ้บังคับของบรษัิท จงึขอเปิดการประชมุสามัญผู ้

ถอืหุน้ประจ าปี 2561 และขอใหเ้ลขานุการแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบัญช ีที่เขา้ร่วมประชมุ และอธบิาย

หลักเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้

 เลขานุการกลา่วแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ผูส้อบบญัช ีทีเ่ขา้รว่มประชมุ ตามล าดับดังนี ้

กรรมการทีเ่ขา้ประชุม 

1. นางสาวผกาวล ีเจยีรสวัสดิว์ฒันา  ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ   

2. นายคลิ ยงั ล ี กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธานกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง 

3. นายหยงั เจนิ ล ี กรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กรรมการบรหิาร และ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4. นายเซงิ ว ูล ี กรรมการ รองกรรมการผูจ้ัดการ กรรมการบรหิาร และ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5. นายเชงิ จนิ ล ี กรรมการ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายโครงการ กรรมการบรหิาร 

และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6. นางจันทรจ์ริา สมคัรไทย กรรมการ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายสนับสนุน และ

กรรมการบรหิาร 

7. นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

9. รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  
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ผูบ้รหิารและพนกังานทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นางสาวนภสร ธรรมพทิักษ์  เลขานุการบรษัิท 

2. นายวทิยา เชยีงอทุัย    ผูจั้ดการฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ ์และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นางสาวรุง่อรณุ หาญณรงค ์  ผูจั้ดการฝ่ายบญัช ี

ตวัแทนผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นางสาวดรณี สมก าเนดิ    ตัวแทนผูส้อบบญัช ีจากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท 

2. นางสาวศริฉัิตร  นลิพัฒ   ตัวแทนผูส้อบบญัช ีจากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท 

นอกจากนี้ เลขานุการไดเ้รียนเชญิผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมเป็นสักขพียานในการตรวจนับคะแนน ในการนี้ นาย

ธรรมนูญ จลุมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) ไดอ้าสารว่มเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนตลอดการประชมุ  

เลขานุการไดแ้จง้หลักเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุดังนี ้ 

1. ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีง 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง และผูถ้อืหุน้ 1 ราย มสีทิธอิอกเสยีงในแต่ละวาระว่า “เห็น

ดว้ย” หรอื “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” เพยีงทางใดทางหนึง่เท่านัน้ จะไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ 

เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ยกเวน้ กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ ทีแ่ตง่ตัง้ใหค้ัสโตเดยีน

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ และเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. เทา่นัน้ 

2. การลงคะแนนเสยีงในทุกวาระ ถา้ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใด “ไม่เห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ใหถ้อืว่าผูถ้อืหุน้ 

“เห็นดว้ย” ตามมตทิีเ่สนอ แต่ถา้หากมผีูถ้อืหุน้ท่านใด “ไม่เห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ใหล้งคะแนนใน 

บัตรลงคะแนนทีบ่รษัิทจัดให ้แลว้ยกมอืใหเ้จา้หนา้ทีไ่ปเก็บบัตรลงคะแนนเพือ่น าไปบันทกึ ทัง้นี้ บรษัิทจะ

ค านวณคะแนนที ่“เห็นดว้ย” โดยการน าคะแนนที่ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสยีง” หักออกจากคะแนน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ส าหรับวาระที ่5 เรือ่งพจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

แนวทางการก ากับดูแลกจิการที่ดี บริษัทไดจ้ัดใหผู้ถ้ือหุน้สามารถลงคะแนนเพื่อแต่งตัง้กรรมการเป็น

รายบคุคล และบรษัิทจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทกุรายทีเ่ขา้ประชมุ ทัง้กรณี “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” 

และ “งดออกเสยีง” แตเ่พือ่ไมใ่หเ้สยีเวลาผูถ้อืหุน้ บรษัิทจะขอเก็บบตัรที ่“ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” 

ในการแตง่ตัง้กรรมการทลีะราย เพือ่ไปตรวจนับคะแนนกอ่น หลังจากนัน้ จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูท้ี่ ”เห็น

ดว้ย” ในการพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ราย พรอ้มกนัในคราวเดยีว 

3. วาระในการประชมุครัง้นี้ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบ

ฉันทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ยกเวน้  

 วาระที ่6 เรือ่งพจิารณาการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่

นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึง่มาประชมุ 

 วาระที ่8 เรือ่งพจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขขอ้บังคับของบรษัิท จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า

สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึง่มาประชมุ 

4. ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนังสอืมอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่เขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความ

ประสงคข์องผูถ้อืหุน้นัน้ บรษัิทไดน้ าคะแนน “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ตามความประสงค์

ของผูถ้อืหุน้ บนัทกึไวใ้นคอมพวิเตอรเ์พือ่การลงมตติามวาระไวแ้ลว้  

5. จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุในแต่ละวาระอาจไมเ่ทา่กัน เนื่องจากอาจมี 

ผูถ้อืหุน้เขา้มาประชมุเพิม่ขึน้ในแตล่ะวาระ 
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6. กรณีผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะไมล่งลายมอืชือ่ในบัตรลงคะแนน หรอื ท าเครือ่งหมายในบตัรลงคะแนนไม่

ชัดเจน หรือ มีการแกไ้ขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมอืชือ่ก ากับการแกไ้ข จะถือว่าบัตร

ลงคะแนนนัน้เป็นบตัรเสยี 

 เลขานุการบรษัิทไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า จากการทีบ่รษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรือ่งทีเ่ห็นว่า

สมควรบรรจุเป็นวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และใหเ้สนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ รวมทัง้

ใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามทีเ่กีย่วกบัวาระการประชมุลว่งหนา้กอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่ง

เพือ่บรรจเุป็นวาระ หรอืเสนอชือ่บคุคลเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ หรอืสง่ค าถามทีเ่กีย่วกับวาระการ

ประชมุลว่งหนา้แตอ่ยา่งใด 

 กอ่นเริม่การประชมุ ประธานฯ ไดเ้ชญิ นายหยัง เจนิ ล ีประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กล่าวถงึภาพรวมผลการ

ด าเนนิงานในปี 2560 และทศิทางการด าเนนิธรุกจิในปี 2561 และนายวทิยา เชยีงอทุัย เป็นผูแ้ปล สรปุไดด้ังนี ้ 

เรยีนผูถ้อืหุน้ทกุทา่น 

เมือ่มองยอ้นกลับไปในปี 2560 ถอืวา่เป็นชว่งเวลาทีล่ าบากเมือ่เทยีบกบัปี 2559 เนือ่งจากราคาน ้ามนัทีป่รับลดลง

ในชว่งทีผ่่านมาเป็นเหตใุหก้ารลงทุนและการพัฒนาโครงการในอตุสาหกรรมกอ่สรา้งทีเ่กีย่วขอ้งกับพลังงานมกีาร

ชะลอตัวลง นอกจากนี ้การแข็งคา่ของเงนิบาทในปี 2560 ไดส้ง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนนิงานของบรษัิทจากการ

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นในเงนิสกุลดอลลารส์หรัฐ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทยังมสีถานะทางการเงนิทีแ่ข็งแกร่ง 

โดยมอีตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั 0.05 เทา่ พรอ้มทัง้ยงัปราศจากหนีส้นิทีเ่ป็นเงนิกูร้ะยะยาว และมี

กระแสเงนิสดทีเ่พยีงพอ 

จากสถานการณ์ทีโ่รงงานอตุสาหกรรมทั่วโลกมสีญัญานฟ้ืนตัวหลังจากราคาน ้ามนัเริม่ปรับตัวสงูขึน้ ท าใหต้ัง้แตต่น้

ปี 2561 จ านวนโครงการทีบ่รษัิทเขา้ร่วมประมลูไดเ้พิม่สงูขึน้ ขณะทีอ่ตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับพลังงานเริม่มกีาร

ฟ้ืนตัวอย่างมั่นคง ส่งผลใหม้กีารลงทุนและพัฒนาโครงการในอุตสาหกรรมก่อสรา้งเพิม่มากขึน้ ซึง่ส ิง่นี้จะเปิด

โอกาสใหบ้รษัิทเขา้รว่มประมลูงานโครงการตา่งๆ ไดม้ากขึน้ในปี 2561-2562 

ทัง้นี้ บรษัิทอยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อสรา้งศักยภาพที่แข็งแกร่งใหแ้ก่บรษัิทในตลาดโลก โดยมปัีจจัยหลัก 3 

ประการ ไดแ้ก ่ 

1) เพิม่ความแข็งแกรง่ใหแ้กก่จิกรรมทางการตลาด  

บรษัิทจะยังคงมุง่เนน้การใหบ้รกิารไปยังตลาดต่างประเทศซึง่เป็นตลาดหลักของบรษัิทต่อไปในฐานะทีเ่ป็น

ทศิทางธรุกจิหลักของบรษัิท ปัจจบุนั บรษัิทอยูร่ะหวา่งการเขา้รว่มประมลูงานในหลายอตุสาหกรรมและหลาย

ภมูภิาคซึง่เป็นสิง่ทีบ่รษัิทท ามาอยา่งต่อเนื่องในชว่ง 5 ปีทีผ่่านมา แต่เพือ่เป็นการเพิม่โอกาสทางธุรกจิและ

รายไดใ้หแ้ก่บรษัิท บรษัิทไดใ้หค้วามสนใจในการเขา้ร่วมประมูลงานในโครงการขนาดใหญ่หลายแห่งใน

ประเทศทีก่ าลังจะถูกพัฒนาในปีนีเ้ชน่กัน บรษัิทมุง่มัน่ทีจ่ะขยายชอ่งทางดา้นการตลาดของบรษัิทโดยการให ้

ความส าคัญกับชอ่งทางในการสือ่สารที่มปีระสทิธภิาพ ผ่านทางตัวแทนทางดา้นธุรกจิ (Agents) ที่คอย

สนับสนุนกลยทุธด์า้นการตลาดในหลายประเทศเชน่ ออสเตรเลยี บราซลิ และเกาหล ีบรษัิทคาดวา่กลยทุธน์ี้

จะชว่ยสรา้งประโยชนใ์หแ้กบ่รษัิทอยา่งตอ่เนือ่ง 

 

2) สนบัสนนุการลงทนุดา้นการเงนิใหแ้กโ่ครงการ  

ปัจจบุนัมกีารแขง่ขนัในอตุสาหกรรมกอ่สรา้งเพิม่ขึน้ เนือ่งจากผูพั้ฒนาโครงการหลายแหง่ใชก้ลยทุธต์น้ทนุต า่

ในการพัฒนาโครงการ รวมไปถงึจ านวนโครงการในตลาดโลกทีม่จี ากดัในชว่งทีผ่า่นมา บรษัิทจงึไดพ้ยายาม

ศกึษาขอ้มูลเพือ่เป็นแนวทางประกอบการพจิารณาในการป้องกันความเสีย่งในการลงทุนในโครงการขนาด

ใหญ่ซึง่จะช่วยใหบ้รษัิทมโีอกาสที่จะไดรั้บงานสูงแห่งหนึ่ง โดยไดรั้บค าแนะน าจากสถาบันการเงนิ เช่น 

ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย และบรษัิทประกนัภยั  
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3) ใชป้ระโยชนแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติใหส้งูสดุ 

ปัจจุบัน บรษัิทอยู่ระหว่างพจิารณาการใชป้ระโยชน์จากกระบวนการผลติทัง้หมด รวมไปถงึเครือ่งจักรและ 

อปุกรณ์ทีม่ใีนโรงงานเพือ่เพิม่มาตราฐานในดา้นคุณภาพการบรกิารใหอ้ยูใ่นระดับสูง และเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติ ซึง่ไมเ่พยีงแต่ชว่ยลดตน้ทุนการด าเนนิงาน แตย่ังชว่ยเพิม่ขดีความสามารถและโอกาสทีจ่ะชนะการ

ประมลูงานในอนาคตอกีดว้ย 

ผมทราบดกีว่าทกุคนกงัวลเกีย่วกบัสถานการณ์ปัจจุบนั แตผ่มมัน่ใจวา่บรษัิทเราจะกลับสูเ่สน้ทางทีด่อีกีครัง้หนึง่ใน

เร็วๆ นี ้ในวันนี ้บรษัิทไดป้ระกาศการรับงานเพิม่จากโครงการ TUPI Project มลูคา่ 10 ลา้นดอลลารส์หรัฐ และผม

หวังวา่จะมขีา่วดอีกีในเร็วๆ นีต้อ่ไป 

สดุทา้ยนี้ ในนามคณะกรรมการและคณะผูบ้รหิารของบรษัิท ขอขอบคุณต่อผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกท่าน อัน

ประกอบไปดว้ยภาคเอกชนและหน่วยงานราชการตา่งๆ รวมถงึพนักงานของบรษัิททุกคน ส าหรับความเชือ่มัน่และ

การใหค้วามสนับสนุนบรษัิทอยา่งดใีนปี 2560 และหวังว่าจะไดรั้บการสนับสนุนจากผูถ้อืหุน้ทุกท่านต่อไปในปีนี้ 

โดยขอใหทุ้กท่านมั่นใจว่า บรษัิทจะด าเนนิธุรกจิดว้ยความโปร่งใสภายใตก้รอบการก ากับดูแลกจิการทีด่เีพือ่ให ้

บรษัิทเตบิโตอยา่งยัง่ยนืตอ่ไปในระยะยาว ขอบคณุครับ 

ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาระเบยีบวาระการประชมุ ซึง่ประกอบดว้ยวาระทัง้หมด 9 วาระ ตามล าดับ

ดังตอ่ไปนี ้

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่28 เมษายน 

2560 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชมุรับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมือ่วันที ่28 

เมษายน 2560 ซึง่ทางบรษัิทไดจั้ดท ารายงานการประชมุเสร็จสิน้และไดน้ าส่งกระทรวงพาณิชย์

ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด นอกจากนีบ้รษัิทไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุบนเว็บไซดข์อง

บรษัิทและไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้แลว้ โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ที่

สง่มาดว้ย 1 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อื

หุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนีต้อ้งไดรั้บอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตรัิบรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมือ่วันที ่28 

เมษายน 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงดังนี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,215,229,239 0 0 0 

     รอ้ยละ 100.0000 - - - 

  

วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานในปี 2560 และรายงานประจ าปี 2560 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานในปี 2560 และรายงานประจ าปี 

2560 ซึง่บรษัิทไดจั้ดสง่เอกสารพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้ รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

และไดข้อใหน้ายวทิยา เชยีงอทุัย ผูจั้ดการฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ ์น าเสนอรายละเอยีดเกีย่วกบัวาระ

นีต้อ่ทีป่ระชมุ  

นายวทิยา เชยีงอทุัย น าเสนอผลการด าเนนิงานในปี 2560 ตอ่ทีป่ระชมุดังนี ้
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โครงการหลักของบรษัิทในชว่งปีทีผ่า่นมาม ี3 โครงการ ดังนี ้

1)  TUPI FPSO Modules (03B) ซึง่เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ TUPI FPSO Modules 

(01B และ 02B) ทีไ่ดรั้บงานโดยตรงจากเจา้ของโครงการ “บรษัิท TUPI B.V.” เป็นงานแปรรปู

และประกอบกลุ่มช ิน้งานขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมน ้ามันและก๊าซ เพือ่ใชใ้นการส ารวจและ

ผลติแหลง่ทรัพยากรน ้ามนัทีช่ัน้ใตห้นิเกลอื ซึง่เป็นแหล่งทรัพยากรน ้ามันขนาดใหญแ่ห่งหนึง่

ของโลก โดยมกีารด าเนนิโครงการในพืน้ทีป่ระกอบและแปรรูปกลุ่มช ิน้งานขนาดใหญ่บรเิวณ

ใกลท้่าเรือพาณิชยส์ัตหีบ และท าการส่งมอบสนิคา้ใหก้ับลูกคา้เรียบรอ้ยแลว้เมือ่ตน้เดือน

เมษายนทีผ่า่นมานี ้

2)  SunSHIFT ในปี 2560 บรษัิทไดบ้รรลุขอ้ตกลงความร่วมมอืกบัลกูคา้ทีอ่อสเตรเลยีเพือ่แปรรูป

และประกอบโครงสรา้งเหล็กส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทติย ์ทัง้นี้ โครงการ

ดังกล่าวเป็นโครงการตน้แบบ ไดรั้บสัญญาในครัง้แรกจ านวน 1 MW และต่อมาไดรั้บสัญญา

เพิม่เป็นจ านวน 3 MW ดว้ยมลูคา่โครงการประมาณ 1.1 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (หรอืประมาณ 35 

ลา้นบาท) โครงการนี้จะเริม่ทดลองใชใ้นประเทศออสเตรเลียเป็นที่แรก และหากประสบ

ผลส าเร็จจะน าไปใชใ้นภูมภิาคอืน่ๆ ต่อไป ซึง่เป็นโอกาสของบรษัิทที่คาดว่าจะไดรั้บงาน

ตอ่เนือ่งเพิม่เตมิซึง่จะท าใหม้ลูคา่รวมของโครงการเพิม่สงูขึน้  

3)  TNT เป็นงานแปรรปูและประกอบโครงสรา้งเหล็กในอตุสาหกรรมเหมอืงแร่ ในประเทศชลิ ี

รายไดใ้นปี 2560 เทา่กบั 1,513 ลา้นบาท ลดลง 71.5% จากปีกอ่นหนา้ เนือ่งจากบรษัิทมกีารรับรู ้

รายไดห้ลักจากโครงการ TUPI FPSO Modules (03B) เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกันของปีกอ่นทีม่กีาร

รับรูร้ายไดจ้ากหลายโครงการ 

ก าไรขัน้ตน้ในปี 2560 ตดิลบเท่ากับ 198 ลา้นบาท เทยีบชว่งเวลาเดยีวกันของปีกอ่นเท่ากับ 289 

ลา้นบาท ในขณะทีบ่รษัิทขาดทนุสทุธเิทา่กบั 524 ลา้นบาท เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่นที่

มกี าไรสทุธ ิ112 ลา้นบาท สาเหตุหลักนอกจากปรมิาณงานโครงการทีล่ดลงแลว้ บรษัิทมตีน้ทุนที่

เกดิจากการแกไ้ขงาน และค่าใชจ้่ายในการผลติคงทีซ่ ึง่ไม่ไดผั้นแปรไปตามปรมิาณงานทีล่ดลง 

ของโครงการ TUPI FPSO Modules (03B) ในช่วงระหว่างที่เจา้ของโครงการไม่สามารถส่งมอบ

วัตถดุบิไดท้ันตามเวลาทีก่ าหนด  

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่น เป็นอกีหนึง่ปัจจัยทีก่ระทบต่อผลการด าเนนิงานในปี 2560 โดยมี

ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นเท่ากับ 164 ลา้นบาท เนื่องจากเงนิบาทแข็งค่าขึน้ประมาณ 9% 

เมือ่เทยีบกับเงนิสกุลดอลลารส์หรัฐหลังจากทีก่ระแสเงนิทุนจากต่างประเทศไหลเขา้มาในตลาด

เกดิใหม่หลายแห่งรวมถึงประเทศไทย ทัง้นี้ บริษัทอยู่ระหว่างศกึษาช่องทางการน าเงนิสกุล

ดอลลารส์หรัฐไปลงทุนในรูปของตราสารทางการเงนิทีไ่ดรั้บผลตอบแทนสงูกว่าอตัราตอกเบีย้เงนิ

ฝากของธนาคาร นอกเหนอืจากการท า Natural Hedging ทีเ่ป็นการจับคูร่ายไดก้บัคา่ใชจ้า่ยในเงนิ

สกลุเดยีวกนั 

ทัง้นี ้ในชว่งระหวา่งปี 2558-2560 ประเทศบราซลิถอืเป็นตลาดหลักของบรษัิท จากการทีไ่ดรั้บงาน 

the FPSO modules จาก QGI OIL & GAS INC. และ TUPI B.V. ในอุตสาหกรรมน ้ามันและก๊าซ 

โดยในปี 2560 บรษัิทมรีายไดจ้ากประเทศบราซลิคดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 91.4 ของรายไดต้าม

สญัญารวม (1,503 ลา้นบาท) 

มลูค่างานทีย่ังไมไ่ดรั้บรูร้ายได ้(Backlog) ในไตรมาสที ่1/2561 เท่ากับ 20.6 ลา้นดอลลารส์หรัฐ 

(หรือประมาณ 650 ลา้นบาท) เป็นโครงการ TUPI FPSO Modules (03B) จ านวน 13.9 ลา้น

ดอลลารส์หรัฐ โดยรวมมลูค่างานสว่นเพิม่ประมาณ 10 ลา้นดอลลารส์หรัฐแลว้ ในขณะทีม่ลูค่างาน

ในส่วนของโครงการ TNT และ SunSHIFT เท่ากับ 4.8 ลา้นดอลลารส์หรัฐและ 0.7 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ ตามล าดับ 
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ในปี 2559 หลังจากทีบ่รษัิทไดป้ระกาศเจตนารมณ์ในการเขา้เป็นแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชน

ไทยในการต่อตา้นการทุจรติ บรษัิทไดม้กีารจัดท านโยบายและแนวปฏบิัตกิารต่อตา้นทุจรติและ

คอรรั์ปชัน่ รวมไปถงึมกีารพจิารณาทบทวนนโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีพรอ้มทัง้มกีารประเมนิ

และรายงานผลการประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

และต่อคณะกรรมการบรษัิท และในปี 2560 บรษัิทมกีารน าส่งรายงานผลการประเมนิตนเองใหก้ับ 

IOD เพือ่กระบวนการรับรองตอ่ไป  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม ่

นายนรัินดร ์พงษ์กล ่า (ผูถ้อืหุน้) มขีอ้ซกัถามดังนี ้

 ตน้ทนุงานตามสญัญาในงบการเงนิแสดงจ านวน 1,614 ลา้นบาท สงูกวา่รายไดต้ามสญัญา 

1,502 ลา้นบาท คา่ใชจ้า่ยใดเป็นตน้ทนุงานทีเ่พิม่ขึน้และบรษัิทไมส่ามารถควบคมุได ้

 ตน้ทนุการผลติทีว่า่งเปลา่คอือะไร 

 มลูค่างานตามสัญญาทีย่ังไม่เรยีกเก็บจากลูกคา้จ านวนกว่า 900 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระ

เมือ่ไร 

 ลูกหนี้การคา้ที่เกนิก าหนดช าระนอ้ยกว่า 3 เดือนจ านวน 24 ลา้นบาท และที่เกนิกว่า 3 

เดอืน จะไดรั้บช าระเมือ่ไร 

 การที่บริษัทประสบผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทไดม้ีการท าประกันอัตรา

แลกเปลีย่นเพือ่ป้องกนัความเสีย่งไวห้รอืไม ่

 โครงการ TNT มอีตัราก าไรเทา่ไร และจะรับรูร้ายไดเ้มือ่ไร 

 บัตรส่งเสรมิการลงทุนที่บรษัิทไดรั้บและจะครบระยะเวลารับสทิธปิระโยชน์ในปีนี้ ทาง

บรษัิทไดม้กีารยืน่ขอรับบตัรสง่เสรมิการลงทนุเพิม่เตมิอกีหรอืไม ่และหลักเกณฑก์ารขอรับ

สทิธปิระโยชนม์กีารเปลีย่นแปลงหรอืไม ่

 

นางจันทรจ์ริา สมคัรไทย ชีแ้จงดังนี ้ 

 ตน้ทุนงานตามสัญญาที่เพิม่สูงขึน้กว่าการประมาณการเป็นตน้ทุนที่เกดิจากการชะลอ

โครงการของ TUPI FPSO Modules (03B) โดยสว่นใหญจ่ะเป็นคา่จา้งบคุคลากรส าหรับ

โครงการ รวมถงึค่าเชา่พืน้ทีป่ระกอบและแปรรูปกลุ่มช ิน้งานขนาดใหญ่บรเิวณใกลท้่าเรอื

พาณิชยส์ัตหบี ซึง่ตน้ทุนส่วนนี้บรษัิทไดรั้บสัญญางานเพิม่เพือ่ชดเชยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

ตามทีไ่ดแ้จง้ขา่วใหท้ราบแลว้ประมาณ 10 ลา้นดอลลารส์หรัฐ 

 ตน้ทุนการผลิตที่ว่างเปล่า เป็นตน้ทุนที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้เช่น ค่าเสื่อมราคาของ

เครือ่งจักรทีไ่มไ่ดใ้ชง้านทีเ่กดิขึน้ในชว่งทีก่ าลังการผลติลดลงและมเีครือ่งจักรและอปุกรณ์

บางสว่นไมไ่ดใ้ชใ้นการด าเนนิงาน 

 มลูค่างานตามสัญญาทีย่ังไมเ่รยีกเก็บจากลูกคา้ มาจากลักษณะการบันทกึรับรูร้ายไดข้อง

บรษัิทตามสัดสว่นความส าเร็จของงาน โดยบรษัิทจะท าการเรยีกเก็บเงนิจากลกูคา้เป็นงวด

งานในแตล่ะเดอืน 

 ลูกหนี้การคา้ทีเ่กนิก าหนดช าระโดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกหนี้การคา้ภายในประเทศจากการ

ใหบ้รกิารงานชบุสังกะส ีซึง่มสีดัสว่นไมม่ากนักเมือ่เทยีบกบัลกูหนี้ทัง้หมด โดยลูกหนีก้ลุ่ม

ดังกลา่วไดม้กีารทยอยช าระกนัเขา้มา 

 การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนใหญ่เป็นการรับรูผ้ลขาดทุนทางบัญช ีเนื่องจาก

รายไดส้ว่นใหญข่องบรษัิทเป็นเงนิสกลุดอลลารส์หรัฐ ทกุรายการจะตอ้งถูกปรับคา่เป็นเงนิ

บาทเพือ่บนัทกึบญัช ีณ สิน้งวดบัญช ีซึง่บรษัิทจะท าการ Forward เงนิไวบ้างสว่นส าหรับ

เป็นกระแสเงนิสดเพือ่ใชใ้นการด าเนนิงานเทา่นัน้  

 โครงการ TNT มอีัตราก าไรประมาณรอ้ยละ 10-15 โดยมกีารทยอยรับรูร้ายไดต้ามผล

ความส าเร็จของงานเป็นรายเดอืน คาดวา่จะจบงานและรับรูร้ายไดท้ัง้หมดภายในไตรมาส 2 

นี ้
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 บรษัิทมบีตัรสง่เสรมิการลงทนุทีย่งัไมไ่ดน้ ามาใชอ้กีจ านวน 3 ใบ ซึง่จะไดรั้บสทิธปิระโยชน์

ส าหรับการลงทนุใหม ่แต่ปัจจบุนับรษัิทยงัไมม่แีผนในการลงทนุเพิม่เตมิ นอกจากนี ้บรษัิท

ยงัไดรั้บสทิธพิเิศษทางภาษีจาก BOI ในการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยอ์กีดว้ย 

นางสาวลนิจง บอ่หรัิญรัตน ์(ผูถ้อืหุน้) มขีอ้ซกัถามดังนี ้

 บรษัิทไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นสงู อยากทราบวา่บรษัิทมวีธิกีารป้องกนัอยา่งไร 

 โครงการ SunSHIFT ทีแ่จง้วา่เป็นการเปิดตลาดในประเทศออสเตรเลยี อยากทราบวา่จะมี

การขยายตลาดไปยงัทีอ่ ืน่ๆ ดว้ยหรอืไม ่

 

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย ชีแ้จงดังนี้ การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนใหญ่เป็นการรับรูผ้ล

ขาดทุนทางบญัชตีามทีไ่ดแ้จง้ใหท้ราบแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทมคีวามจ าเป็นตอ้งเก็บเงนิในสกลุดอลลาร์

สหรัฐไวส้ าหรับช าระค่าสนิคา้ทีเ่ป็นเงนิสกลุเดยีวกนัเพือ่เป็นการลดความเสีย่งในสว่นตา่งของอตัรา

แลกเปลีย่น ตอ้งยอมรับวา่หลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีจ่ะไมใ่หเ้กดิก าไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น ซึง่

บรษัิทพยายามใหไ้ดรั้บผลกระทบนอ้ยที่สุดจากการท า Forward Contract เพียงแค่บางส่วนที่

จ าเป็นตอ้งใชใ้นการด าเนนิงานเท่านัน้ เงนิทีเ่หลอืท าการฝากไวใ้นบัญชเีงนิฝากประจ า และก าลัง

อยูร่ะหวา่งศกึษาขอ้มลูในการน าเงนิไปลงทนุเพือ่ใหไ้ดรั้บผลตอบแทนทีส่งูขึน้ 

 

นายวทิยา เชยีงอทุัย ชีแ้จงดังนี ้SunSHIFT เป็นโครงการน าร่องโดยเริม่ใชใ้นประเทศออสเตรเลยี

กอ่น ซึง่หากประสบผลส าเร็จ ปรมิาณการผลติก็มโีอกาสทีจ่ะเพิม่สงูขึน้เนื่องจากออสเตรเลยีเป็น

ประเทศที่ใหญ่ บางพื้นที่ไฟฟ้ายังเขา้ไม่ถงึ ดังนัน้โครงการนี้จะเป็นการน าเทคโนโลยพีลังงาน

แสงอาทติยม์าใชใ้นพืน้ทีห่า่งไกลทีเ่รยีกวา่ remote area โดยเป็นโครงการ solar farm ขนาดใหญ ่

ซึง่บรษัิทหวังวา่จะไดรั้บปรมิาณงานเพิม่ขึน้ในอนาคตดว้ยเชน่กนั 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชต ิ(ผูถ้ือหุน้) เสนอใหบ้รษัิทพจิารณาท าการ Swap เพื่อแกปั้ญหาทาง

การเงนิ 

นายวทิยา เชยีงอทุัย ชีแ้จงว่า การทีบ่รษัิทมผีลขาดทุนจากการด าเนนิงานในปีนี้จ านวน 524 ลา้น

บาท เป็นผลกระทบจากการขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 163 ลา้นบาท มสีดัสว่นประมาณ 1 

ใน 3 ของยอดผลขาดทุนรวม โดยประมาณรอ้ยละ 60 เป็นการขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นในการ

บนัทกึบญัชทีีย่งัไมไ่ดเ้กดิขึน้จรงิ ซึง่หากในอนาคตเงนิบาทมกีารออ่นค่าลง ทางบรษัิทก็มโีอกาสที่

จะมกี าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ส าหรับการท า Forward ซึง่เป็นเครื่องมอืทีเ่ราใชม้าในอดีตจะม ี

premium rate และ discount rate ซึง่ในชว่ง 6 เดอืนทีผ่า่นมาการท า Forward Contract จะไดรั้บ

เป็น discount rate ซึง่หมายความว่า หากวันนี้เราท า Forward Contract โดยทีอ่ัตราแลกเปลีย่น

ปัจจบุนัเทา่กบั 31.5 แตใ่นอนาคตมอีตัราแลกเปลีย่นเทา่กบั 31.3 เราก็จะไดรั้บเงนินอ้ยกวา่ทีจ่ะท า

ดว้ยอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน ทางบรษัิทจงึไดศ้กึษาเครื่องมอืในการบรหิารจัดการทางดา้น

การเงนิอืน่ๆ อกี เชน่ตัวอยา่งที ่คณุ หยัง เจนิ ล ีไดเ้รยีนแจง้ไปกอ่นเขา้วาระว่าอาจจะมกีารน าเงนิ

ไปลงทนุเพือ่ใชใ้นการด าเนนิโครงการในอนาคต  

เมือ่ไม่มกีารซักถามอย่างใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึไดแ้จง้ว่าวาระนี้เป็นวาระเพือ่ทราบไม่มกีาร

ลงคะแนน  

วาระที ่3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิส าหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุอนุมตังิบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 และไดข้อให ้

นางจันทรจ์ริา สมคัรไทย ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายสนับสนุน น าเสนอรายละเอยีดเกีย่วกบัวาระนี้

ตอ่ทีป่ระชมุ  
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นางจันทรจ์ริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชมุว่า ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บงัคับขอ้ 40 ก าหนดว่าคณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารท างบ

ดุลและบัญชกี าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชขีองบรษัิท เสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ

พจิารณาอนุมัต ิงบการเงนิของบรษัิทส าหรับปี 2560 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 ซึง่ไดรั้บการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแลว้ โดยผูส้อบบญัชไีดแ้สดงความเห็นวา่ งบการเงนิดังกลา่ว

ไดแ้สดงฐานะการเงนิของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 และผลการด าเนนิงานและกระแสเงนิ

สด ส าหรับปีสิน้สุดวันเดยีวกันโดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไดส้อบทานงบการเงนิดังกลา่วเรยีบรอ้ยแลว้ โดยมี

รายละเอยีดปรากฏตามงบการเงนิซึง่เป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจ าปี 2560 ซึง่ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อื

หุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุฉบบันีแ้ลว้ โดยมรีายละเอยีดตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2    

โดยฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2560 สรปุสาระส าคัญไดด้ังนี ้

 

 

 

 

 

 

สนิทรัพยข์องบรษัิท ณ สิน้ปี 2560 ลดลงสาเหตุหลักจากลูกหนีก้ารคา้ และมลูคา่งานตามสญัญาที่

ยังไมเ่รยีกเก็บจากลูกคา้ มยีอดลดลงตามปรมิาณงานทีล่ดลง เชน่เดยีวกับหนี้สนิรวมทีล่ดลงจาก

การลดลงของเจา้หนี้การคา้ และสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงจากการทีบ่รษัิทมกีารน าก าไรสะสมมาจ่าย

เป็นเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้จ านวน 200 ลา้นบาทและผลขาดทนุจากการด าเนนิงาน 

ทัง้นี ้เนือ่งจากสถานะการเงนิทีแ่ข็งแกรง่ของบรษัิท บรษัิทไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงนิแตอ่ยา่งใด หนีส้นิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้เทา่กบั 0.05 เทา่ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม ่ 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) สอบถามว่า ทางกรรมการตรวจสอบมกีารรับทราบรายงานทุก

ไตรมาส ไดส้ังเกตเุห็นสญัญานทีบ่รษัิทมตีน้ทนุงานสงูกว่ารายไดห้รอืไม ่และไดจั้ดการปิดชอ่งโหว่

เหลา่นีอ้ยา่งไร 

นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ชีแ้จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีาร

ประชมุรว่มกบัคณะกรรมการบรหิารในทุกไตรมาสเพือ่พจิารณาผลการด าเนนิงาน รวมถงึการควบคุม

การปฏบิตังิานตา่งๆ โดยมองรวมไปถงึรายได ้การใชจ้า่ย และก าไรขาดทนุ ประเด็นทีส่ าคัญทีส่ดุคอื

การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ และมาตรฐานในการปฏบิัตงิานตา่งๆ ทีถู่กตอ้งเหมาะสม สว่นในบทบาท

ของคณะกรรมการบรษัิทจะมกีารพจิารณาเรือ่งการหาชอ่งทางในการเพิม่รายไดเ้ป็นประเด็นส าคัญ 

รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ (กรรมการตรวจสอบ) ชีแ้จงวา่ ในสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่สงูขึน้ โดยเป็น

ค่าใชจ้่ายทีเ่ปลีย่นแปลงไป เชน่ จากการขนสง่ และคู่สัญญาแจง้เปลีย่นขอ้ก าหนดในการท างาน 

ทางกรรมการตรวจสอบไดม้กีารพดูคยุกับฝ่ายบรหิารแลว้พยายามเนน้ย ้าใหเ้ก็บหลักฐาน ขอ้มลูการ

ท างานเพิม่หรอืแกไ้ขงานต่างๆ ใหส้ามารถไปยนืยนักบัคู่สญัญาได ้เพราะจะเป็นสว่นส าคัญทีท่ าให ้

ฐานะทางการเงนิ 

และผลการด าเนนิงาน 

ปี 2559 

(ลา้นบาท) 

ปี 2560 

(ลา้นบาท) 

การเปลีย่นแปลง 

รายไดร้วม 5,316.52 1,512.70 ลดลง   71.5%      

ตน้ทนุงานตามสญัญา 4,913.33 1,701.50  ลดลง   65.4% 

ก าไรสทุธ ิ    112.40    (523.87)  ลดลง 566.1% 

ก าไรตอ่หุน้(บาท/หุน้)        0.07        (0.33) ลดลง 571.4% 

สนิทรัพยร์วม 5,139.25 4,230.83   ลดลง   17.7% 

หนีส้นิรวม    404.22    211.33   ลดลง   47.7% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 4,735.04 4,019.50   ลดลง   15.1% 
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คู่สัญญายอมรับว่าไมไ่ดเ้ป็นความผดิพลาดจากการท างานของบรษัิท ซึง่สง่ผลใหคู้่สัญญาอนุมัติ

คา่ใชจ้า่ยสว่นเพิม่ตามทีฝ่่ายบรหิารไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 

นายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ (กรรมการตรวจสอบ) ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า เรือ่งประเด็นการขาดทุนในปีที่

ผ่านมามสีาเหตุส าคัญประการหนึง่จากการบันทกึตามหลักการบัญช ีโดยบรษัิทพยายามประมาณ

การค่าใชจ้า่ยใหค้รอบคลุมคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีม่ ีแตเ่มือ่ด าเนนิงานจรงิอาจมคีา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่เขา้มา 

ทางบรษัิทตอ้งบันทกึบัญชเีป็นขาดทนุไปกอ่นแลว้ไปเคลมใหล้กูคา้รับผดิชอบ ซึง่สดุทา้ยแลว้ก็จะ

ชดเชยกันไป สิง่ทีบ่รษัิทพยายามท าต่อไปคอื จะบันทกึจับคู่รายไดก้ับค่าใชจ้่ายอยา่งไรไมใ่หผ้ล

ก าไร/ขาดทุนมคีวามผันผวนมากอย่างทีผ่่านมา ตอ้งยอมรับว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะมาตรฐานการ

บญัชเีกีย่วกับการรับรูร้ายไดท้ีม่กีารก าหนดค่าบางอยา่งไว ้เชน่ อัตราการท าก าไร  ท าใหม้กีารรูรั้บ

ก าไรในอดตีซึง่พอมองกลับไปอาจจะไมค่อ่ยถกูตอ้งนัก  

เมือ่ไม่มกีารซักถามอยา่งใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนี้

ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 ดว้ยคะแนน

เสยีงดังนี ้

      

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,215,229,239 0 0 0 

     รอ้ยละ 100.0000 - - - 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนมุตักิารงดจา่ยเงนิปนัผล  

ประธานฯ ไดข้อให ้นางจันทรจ์ริา สมคัรไทย น าเสนอรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ 

นางจันทรจ์ริา สมคัรไทย น าเสนอรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุวา่ บรษัิทมนีโยบายจา่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อื

หุน้ในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธจิากงบเฉพาะกจิการภายหลังหักภาษีเงนิไดน้ิติ

บคุคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทกุประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนดและตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บังคับ

ของบรษัิท อยา่งไรก็ตาม การจา่ยเงนิปันผลดังกลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัความจ าเป็น

และความเหมาะสมอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปันผลในปีทีผ่า่นมามดีังนี้ 

 ปี 2558 บรษัิทมกีารจา่ยเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนไมเ่กนิ 800 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 60.65 ของก าไรสทุธสิ าหรับปี  

 ปี 2559 บรษัิทมกีารจา่ยเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนไมเ่กนิ 400 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 356.03 ของก าไรสทุธสิ าหรับปี โดยจา่ยเป็นเงนิปันผล

ระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.125 บาท เมือ่วันที ่14 ธันวาคม 2559 และเงนิปันผลประจ าปี

งวดสดุทา้ยในอัตราหุน้ละ 0.125 บาท ทัง้นี ้หุน้ของบรษัิททีไ่ดซ้ือ้คนืตามโครงการซือ้หุน้

คนืจ านวน 400,000 หุน้ (สีแ่สนหุน้) ไมม่สีทิธใินการรับเงนิปันผลนี ้

ส าหรับปี 2560 เนือ่งจากบรษัิทมผีลการด าเนนิงานขาดทนุ และตอ้งการเก็บเงนิทีเ่หลอืเพือ่ใชเ้ป็น

เงนิทนุหมนุเวยีน จงึของดจา่ยเงนิปันผลส าหรับปีนี ้

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม ่
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นายธรรมนูญ จุลมณีโชต ิ(ผูถ้ือหุน้) เสนอว่า บรษัิทมีก าไรสะสมที่ยังไม่ไดจ้ัดสรรเหลืออยู่อีก

ประมาณ 1,400 ลา้นบาท โดยการด าเนนิงานของบรษัิทไม่ไดม้ผีลประกอบการเป็นขาดทุนตลอด 

และคาดว่าจะกลับมามผีลก าไร โดยมอีัตราหนี้สนิต่อทุนเพยีง 0.5 จงึเห็นควรใหบ้รษัิทพจิารณา

จา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้บา้ง 

นายชยัรัตน์ ผลาดกิานนท ์(ผูถ้อืหุน้) เสนอเพิม่เตมิว่า ดูจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษัิทมกี าไร

สะสม 1,300 ลา้นบาท เป็นเงนิสด 1,200 ลา้นบาท หักดว้ยหนีส้นิทีม่จี านวน 211 ลา้นบาท จะมเีงนิ

สดคงเหลอืประมาณ 1,000 ลา้นบาท และมมีลูคา่งานตามสญัญาทีย่งัไมเ่รยีกเก็บจากลกูคา้จ านวน 

930 ลา้นบาท ลูกหนี้การคา้อกี 40 ลา้นบาท ขอคนืภาษีมลูค่าเพิม่จ านวน 93 ลา้นบาท ไมร่วมกับ

ทีด่นิและอาคารซึง่มพีรอ้มแลว้มลูคา่ 1,054 ลา้นบาท โดยไมม่แีผนทีจ่ะลงทนุเพิม่ และมขีอ้ดคีอืไม่

มกีารกูเ้งนิมาใชใ้นการด าเนนิงานท าใหไ้มม่ดีอกเบีย้เป็นภาระในชว่งทีว่กิฤต จงึเห็นควรใหบ้รษัิท

พจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหก้ับผูถ้อืหุน้ในอัตราหุน้ละ 0.05 บาท หรอื 0.10 บาท ตามแตท่ีป่ระชมุจะ

เห็นสมควร โดยหากบรษัิทตอ้งการเงนิเพือ่ไวใ้ชใ้นการด าเนนิงานโครงการในอนาคตก็สามารถท า

การกูเ้งนิหรอืออกหุน้เพิม่ทนุได ้

นาย หยงั เจนิ ล ีชีแ้จงวา่ ทางคณะกรรมการไดพ้จิารณาอยา่งรอบคอบแลว้และพยายามหาแนวทาง

ที่เป็นประโยชน์สูงสุดส าหรับบริษัทและผูถ้ือหุน้ การจ่ายเงินปันผลในขณะที่บริษัทมีผลการ

ด าเนนิงานขาดทนุเชน่นี ้อาจมผีลใหผู้ถ้อืหุน้บางคนไมพ่อใจโดยคดิวา่ผูท้ีไ่ดรั้บประโยชนส์งูสดุจาก

การจ่ายเงนิปันผลนี้คือกลุ่มผูถ้ือหุน้รายใหญ่ซึง่เป็นคณะผูบ้รหิารของบรษัิท ซึง่ทางบรษัิทไม่

ตอ้งการใหเ้ป็นเชน่นัน้ นอกจากนี ้บรษัิทคาดหวังทีจ่ะไดรั้บงานโครงการใหญท่ีอ่ยูร่ะหวา่งการเจรจา

และจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิทุนหมุนเวียนจ านวนมาก ดังนัน้ บรษัิทตอ้งพยายามในการลดตน้ทุนต่างๆ 

เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกจิ เมือ่บรษัิทเริม่มผีลประกอบการที่ดีขึน้อาจจะ

พจิารณาจา่ยเป็นเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ซึง่ทางบรษัิทจะพยายามท าใหด้ทีีส่ดุ 

เมือ่ไม่มกีารซักถามอยา่งใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนี้

ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ตามรายละเอยีดทีเ่สนอทุกประการ ดว้ย

คะแนนเสยีงดังนี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,209,989,790 4,544,949 44,500 650,000 

     รอ้ยละ 99.6258 0.3742 - - 

 

      หมายเหต:ุ -  จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยีไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน  

 

วาระที ่5 พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีขอใหก้รรมการทีต่อ้ง

ออกตามวาระและไดรั้บการเสนอชือ่กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่ ออกจากทีป่ระชมุระหว่าง

การพจิารณาในวาระนี ้และขอใหเ้ลขานุการเป็นผูช้ ีแ้จงรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุ 

เลขานุการ ไดช้ีแ้จงว่า ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของ

บรษัิทขอ้ 17 ก าหนดใหใ้นการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง

จ านวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ให ้

ออกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสาม (1/3) กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลอืกให ้
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กลับเขา้มารับต าแหน่งอกีได ้และกรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลัง

จดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ใหจั้บสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีสุ่ด

นัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ปัจจุบัน บรษัิทมกีรรมการทัง้สิน้ 9 คน ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 นี้ มกีรรมการที่

ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ไดแ้ก ่

1)  นายหยงั เจนิ ล ี                 กรรมการผูจ้ัดการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
2)  นางจันทรจ์ริา สมคัรไทย      ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ ฝ่ายงานสนับสนุน 

3)  รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ     กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการซึง่ไม่รวม

กรรมการที่มสี่วนไดเ้สยีไดพ้จิารณาคุณสมบัตใินดา้นต่างๆ โดยดูถงึความเหมาะสมดา้นคุณวุฒ  ิ

ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญจากหลากหลายวชิาชพี รวมถงึผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการ

บรษัิทในชว่งทีผ่่านมาแลว้ เห็นวา่กรรมการทัง้ 3 คน มคีุณสมบตัเิหมาะสม สมควรไดรั้บการแต่งตัง้

กลับเขา้เป็นกรรมการของบรษัิทต่ออกีวาระหนึง่ โดยประวัตยิ่อและขอ้มูลของกรรมการทัง้ 3 คน 

ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ทีไ่ดส้ง่ไปพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

คณะกรรมการไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 คน กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง

อกีวาระหนึ่ง โดยกรรมการล าดับที่ 3 จะเป็นกรรมการอสิระเนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับ

ขอ้ก าหนดตามขอ้บงัคับตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้นี ้เนือ่งจากธรุกจิของบรษัิทเป็นธรุกจิ

ทีม่ลีักษณะเฉพาะ ตอ้งอาศัยผูท้ีม่คีวามเขา้ใจ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น จงึท า

ใหผู้ท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมมจี านวนจ ากัด ทางบรษัิทมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหก้รรมการอสิระด ารง

ต าแหน่งเกนิกวา่ 9 ปี 

ประวัตขิองกรรมการทัง้ 3 คนมดีังนี ้

นายหยงั เจ ิน ลี ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  กรรมการบริหาร และ 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นทายาทของ คุณคลิ ยัง ลี ซ ึง่เป็นผูก้่อตัง้บรษัิทนี้ จบการศกึษา

ทางดา้นการจัดการธุรกจิระหวา่งประเทศ โดยไดม้สีว่นชว่ยบรหิารงานในบรษัิทตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 

และเป็นหนึง่ในผูบ้รหิารทีช่ว่ยใหบ้รษัิทสามารถขยายธุรกจิรับงานจากลูกคา้ต่างประเทศและมกีาร

เตบิโตแบบกา้วกระโดดมาจนถงึปัจจบุนั 

นางจนัทรจ์ริา สมคัรไทย เป็นผูท้ีร่ว่มบรหิารงานกบับรษัิทมาตัง้แตก่อ่ตัง้บรษัิทในปี 2537 ปัจจบุนั

ด ารงต าแหน่งผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายสนับสนุน ดแูลทางดา้นบัญช ีการเงนิ และฝ่ายบคุคล จบ

การศกึษาปรญิญาโททางดา้นบรหิารธรุกจิ เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจในธรุกจิของบรษัิทเป็นอยา่ง

ด ี

รศ.ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ จบการศกึษา

ปริญญาเอกทางดา้นวทิยาศาสตร์การจัดการ และปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผูม้ีความรู ้

ความสามารถ และเชีย่วชาญในดา้นวศิวกรรมและการบัญช ีสามารถใหค้ าแนะน าดา้นเทคโนโลยี

ใหม่ๆ  เกีย่วกบังานดา้นวศิวกรรมใหแ้กบ่รษัิทไดเ้ป็นอยา่งดอีนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนนิธรุกจิของ

บรษัิท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อื

หุน้ลงคะแนนเสยีง วาระนีต้อ้งไดรั้บอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เลขานุการ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในวาระนี้โดยพจิารณาการแต่งตัง้กรรมการทลีะต าแหน่ง 

และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษัิทจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทกุ

รายที่เขา้ประชมุ ทัง้กรณี “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” โดยเก็บบัตรที่ “ไม่เห็น
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ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ในการแตง่ตัง้กรรมการทลีะราย เพือ่ไปตรวจนับคะแนนกอ่น หลังจากนัน้

จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูท้ี่ ”เห็นดว้ย” ในการพจิารณาแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ราย พรอ้มกันใน

คราวเดยีว 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัแิตง่ตัง้ 1) นายหยงั เจนิ ล ี 2) นางจันทรจ์ริา สมคัรไทย  และ 3) 

รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ กลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงดังนี ้ 

5.1  นายหยงั เจนิ ล ี (กรรมการ)  

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,215,115,339 113,900 0 0 

     รอ้ยละ 99.9906 0.0094 - - 

   

      5.2  นางจันทรจ์ริา สมคัรไทย  (กรรมการ)  

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,207,659,739 7,569,500 0 0 

     รอ้ยละ 99.3771 0.6229 - - 

     

5.3  รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ (กรรมการอสิระ)  

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,214,506,739 612,500 0 110,000 

     รอ้ยละ 99.9496 0.0504 - - 

      หมายเหต:ุ -  จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยีไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน  

 

วาระที ่6 พจิารณาอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการ ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  

เลขานุการ ไดช้ีแ้จงว่า ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า

การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่

นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุม ส าหรับการก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิทประจ าปี 2561 ไดผ้่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากทีป่ระชุม

คณะกรรมการบรษัิท โดยเปรยีบเทยีบอา้งองิจากบรษัิทจดทะเบยีนทีอ่ยูใ่นกลุม่ธรุกจิเดยีวกนั ระดับ

รายได ้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถงึพจิารณาจากผลการ

ด าเนนิงานของบรษัิทและภาระหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของกรรมการ โดยมรีายละเอยีดดังนี ้

1. พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ดังนี ้

  2560 2561 การเปลีย่นแปลง 

  คา่ตอบแทนรายเดอืน (บาท/คน/เดอืน)       

  ประธานกรรมการ 40,000 40,000 - 

  กรรมการ 15,000 15,000 - 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - 

  กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - 

  คา่เบีย้ประชุม (บาท/คน/ครัง้)       

  ประธานกรรมการ 40,000 40,000 - 

  กรรมการ 15,000 15,000 - 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - 

  กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - 

  คา่เดนิทาง (บาท/คน/ครัง้)   7,500 บรษัิทจัดให ้ เปลีย่นแปลง 

  คา่ทีพ่กั (กรณีมคีวามจ าเป็น)  ตามทีจ่า่ยจรงิ บรษัิทจัดให ้ เปลีย่นแปลง 
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    หมายเหต:ุ  1) เบีย้ประชมุจา่ยใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ 

      2) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารพจิารณาไมรั่บเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนในสว่นนี ้

2. พจิารณางดเงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2560 

รวมคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนไมเ่กนิ 3.0 ลา้นบาท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ี่

ประชมุพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอ ในวาระนีต้อ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บ

มอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงดังนี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,214,544,239 685,000 0 0 

     รอ้ยละ 99.9436 0.0564 - - 

 

วาระที ่7 พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2561 และก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดข้อใหน้ายบุญชว่ย ก่อกจิโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอรายละเอยีดใน

วาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  

นายบุญชว่ย ก่อกจิโรจน์ น าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม ว่าตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีและ

ก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษัิททุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบัญชคีน

เดมิอกีก็ได ้

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการปฎบิัตงิานของส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ในปีที่

ผ่านมา มคีวามเห็นว่า ส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท และผูส้อบบัญชขีองส านักงานมคีวาม

เชีย่วชาญดา้นการตรวจสอบธุรกจิบรกิารรับเหมากอ่สรา้ง รวมทัง้ใหค้ าแนะน าและใหค้ าปรกึษาใน

เรื่องเกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร และระบบควบคุมภายในไดเ้ป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการ

ตรวจสอบจงึเห็นควรใหเ้สนอคณะกรรมการพจิารณาเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมัติ

การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชจีากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ไดแ้ก ่ 

 นายชยัยทุธ องัศวุทิยา   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 หรอื  

 นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563 หรอื  

 นางสาวจารณีุ น่วมแม ่  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5596 

พรอ้มเสนอใหพ้จิารณาอนุมตัคิา่สอบบญัชขีองบรษัิทประจ าปี 2561 เป็นเงนิ 1,290,000 บาท 

ทัง้นี้ ผูส้อบบัญชจีากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ไดท้ าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท

ก่อนที่บรษัิทจะแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน ตัง้แต่พ.ศ. 2550 ซึง่คณะกรรมการบรษัิทเห็นว่า 

ผูส้อบบญัชจีากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท ีแอสโซซเิอท ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งดตีลอดมา ดังนัน้ เมือ่บรษัิท

ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนและเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยใ์นปี พ.ศ. 2556 บรษัิทจงึ

ไดแ้ต่งตัง้ใหส้ านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซเิอท ท าหนา้ที่ผูส้อบบัญขตี่อไป โดยมรีายชือ่ผูท้ า

หนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชใีนชว่งเวลาทีผ่า่นมาดังนี ้
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ระยะเวลากอ่นเขา้จด

ทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย ์

ระยะเวลาภายหลงัเขา้

จดทะเบยีน 

ในตลาดหลกัทรพัย ์

รายชือ่ผูส้อบบญัช ี
เลขทีผู่ส้อบ

บญัชรีบัอนุญาต 

ปี 2550 – ปี 2555 ปี 2556 นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี 4563 

- ปี 2557 – ปี 2559 นางเกษร ีณรงคเ์ดช 0076 

- ปี 2560 นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี 4563 

อนึง่ ผูส้อบบัญชตีามรายชือ่ทีเ่สนอ และส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซเิอท ไม่มคีวามสัมพันธ์ 

หรอืเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีกบับรษัิท/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดังกลา่ว 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการปฎบิัตงิานของส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ในปีที่

ผ่านมา มคีวามเห็นว่า ส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท และผูส้อบบัญชขีองส านักงานมคีวาม

เชีย่วชาญดา้นการตรวจสอบธุรกจิบรกิารรับเหมากอ่สรา้ง รวมทัง้ใหค้ าแนะน าและใหค้ าปรกึษาใน

เรื่องเกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร และระบบควบคุมภายในไดเ้ป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการ

ตรวจสอบจงึเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้ ส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท เป็นผูส้อบ

บญัชขีองบรษัิทอกีวาระหนึง่ ส าหรับคา่สอบบัญชปีระจ าปี 2561 ทีส่ านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซิ

เอท ไดเ้สนอมานัน้ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามคีวามเหมาะสมกับประเภทธุรกจิและขนาด

ธรุกรรมของบรษัิท 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

คา่บรกิาร 
คา่ตอบแทน 

ปี 2560 

คา่ตอบแทน 

ปี 2561 

ลดลง 

(บาท) 

คา่สอบบญัช ี(Audit Fee):    

- คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี (บาท) 580,000  580,000 - 

- คา่สอบทานงบการเงนิประจ าปีของบรษัิทรว่ม (บาท) (*) 20,000 - (20,000) 

- คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาล จ านวน 3 ไตรมาส (บาท) 720,000 680,000 (40,000) 

- คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาลของบรษัิทรว่ม (บาท) (*)  60,000 - (60,000) 

- คา่สังเกตกุารณ์ตรวจนับสต็อคคงเหลอื (บาท/ครัง้) 30,000  30,000 - 

รวมคา่สอบบญัชสี าหรบัปี (บาท) 1,410,000 1,290,000 (120,000) 

คา่บรกิารอืน่ (Non-Audit Fee):    

- คา่ตรวจรายงานบโีอไอ (บาท/ฉบับ) 20,000  20,000 - 

        หมายเหต:ุ  1) คา่บรกิารขา้งตน้ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอืน่ ซ ึง่ผูส้อบบญัชจีะเรยีกเก็บตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

                       2)  (*) ปี 2561 ไมม่บีรษัิทร่วม 

ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตักิารแตง่ตัง้  

1. นายชยัยทุธ องัศวุทิยา ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 หรอื  

2. นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563 หรอื  

3. นางสาวจารณีุ น่วมแม ่ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5596 

จากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท และอนุมตักิ าหนดคา่ตอบแทน

ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณากลั่นกรอง และคณะกรรมการบรษัิทไดเ้ห็นชอบแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ี่

ประชุมพจิารณาอนุมัตแิต่งตั ้งผูส้อบบัญช ีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญช ีประจ าปี 2561 

ตามทีเ่สนอ ในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ตาม

รายชือ่ดังตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท ส าหรับปี 2561  

1. นายชยัยทุธ องัศวุทิยา ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 หรอื  

2. นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563 หรอื  

3. นางสาวจารณีุ น่วมแม ่ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5596 

และอนุมตัคิา่สอบบญัชปีระจ าปี 2561 เป็นเงนิจ านวน 1,290,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดังนี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,215,229,239 0 0 0 

     รอ้ยละ 100.0000 - - - 

 

วาระที ่8 พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการน าเสนอรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  

นางสาวนภสร ธรรมพทิักษ์ น าเสนอรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุ สรปุไดด้ังนี ้

เนื่องดว้ยค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาตทิี ่21/2560 เรือ่ง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมาย

เพือ่อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ ไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรือ่งการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เรยีกประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ท า

ใหข้อ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 31. ซึง่ก าหนดตามกฎหมายเดมิไมม่ผีลใชบ้ังคับไดต้อ่ไปเนื่องจากขัด

กบักฎหมายดังกลา่ว จงึเสนอใหพ้จิารณาแกไ้ขขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ 31. โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

ขอ้บงัคบัปจัจบุนั ขอ้บงัคบัทีเ่สนอแกไ้ข 

ขอ้ 31.  

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็น

การประชมุสามัญประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืน นับ

แตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษัิท  

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึง่ ให ้

เรียกวา่การประชมุวสิามัญ โดยคณะกรรมการจะ

เรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมื่อใด

ก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งใน

หา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 

หรือผูถ้อืหุน้จ านวนไม่นอ้ยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน 

ซึ่งมีหุ น้ นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบ 

(1/10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะ

เขา้ชื่อกันท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรียก

ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้

แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการทีข่อใหเ้รียกประชมุไว ้

ใหช้ัดเจนในหนังสอืดังกล่าวดว้ย ในกรณีเชน่นี้ 

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้

ภายในหนึ่ง (1) เดอืน นับแต่วันทีไ่ดรั้บหนังสอื

นัน้จากผูถ้อืหุน้ดงักลา่ว 

 

 

ขอ้ 31.  

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็น

การประชุมสามัญประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืน นับ

แตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษัิท  

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึ่ง ให ้

เรียกว่าการประชุมวสิามัญ โดยคณะ กรรมการจะ

เรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ ประชมุวสิามัญเมือ่ใด

ก็ได ้สดุแตจ่ะเห็น สมควร  

ผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกันได ้

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่

จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชือ่กันท าหนังสอืขอให ้

คณะกรรมการเรียกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุ

วสิามัญเมือ่ใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุรือ่ง และเหตผุลใน

การที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือ

ดังกล่าวดว้ย ในกรณีเชน่นี้ คณะกรรมการตอ้งจัด

ใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันับ

แตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้  

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุม 

ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ือหุน้

ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กันหรือผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ รวมกัน

ไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่ังคบัไวนั้น้จะเรยีก ประชมุเอง

ก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วันนับแต่วันครบก าหนด

ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเชน่นี้ใหถ้อืวา่เป็น

การประชุมผูถ้ือหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม 
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โดยบริษัทตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นที่

เกดิจากการจัดใหม้ีการประชุมและอ านวยความ

สะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ที่เป็นการ 

เรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้ตามวรรคสี่ค รั ้งใด 

จ านวนผูถ้ือหุน้ซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ 

ประชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 33. ผูถ้ ือหุน้ตาม 

วรรคสีต่อ้งร่วมกนัรับผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยที ่เกดิ

จากการจัดใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก ่บรษัิท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ี่

ประชุมพจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ 31 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตามที่

เสนอ โดยใหบุ้คคลทีไ่ดรั้บมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับต่อนายทะเบยีน

บรษัิทมหาชนจ ากัด กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแกไ้ขเพิม่เติม

ขอ้บังคับ ค าขอจดทะเบยีนตามค าสั่งนายทะเบยีนเพือ่ใหก้ารจดทะเบยีนส าเร็จลลุ่วง ในวาระนี้ตอ้ง

ไดรั้บอนุมัตจิากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการแกไ้ขขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 31 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

กฎหมายตามทีเ่สนอ โดยใหบ้คุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับต่อ

นายทะเบยีนบรษัิทมหาชนจ ากัด กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจในการแกไ้ข

เพิม่เตมิขอ้บังคับ ค าขอจดทะเบยีนตามค าสั่งนายทะเบยีนเพือ่ใหก้ารจดทะเบยีนส าเร็จลุล่วง ดว้ย

คะแนนเสยีงดังนี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,215,229,239 0 0 0 

     รอ้ยละ 100.0000 - - - 

       

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ไดม้ีการพจิารณาครบถว้นตามระเบยีบวาระต่างๆ ที่ไดก้ าหนดใน

หนังสอืเชญิประชมุแลว้ ส าหรับในกรณีทีจ่ะมกีารเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่ๆ นัน้ จะตอ้งมผีู ้

ถอืหุน้เห็นชอบดว้ยจ านวนหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งอืน่ใดเป็นระเบยีบวาระพจิารณาเพิม่เตมิ และไมม่ผีูใ้ดสอบถามหรอืแสดง

ความคดิเห็นเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุและกลา่วปิดการประชมุ 

 

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.  

 

      ลงชือ่                                                      ประธานทีป่ระชมุ 

                               (      นางสาวผกาวล ีเจยีรสวัสดิว์ัฒนา       ) 

 

      ลงชือ่                                                      ผูบ้นัทกึการประชมุ 

                   (          นางสาวนภสร ธรรมพทิักษ์           ) 


