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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 
_______________________________________________________________________ 

 ประชมุเมือ่วันศกุรท์ี ่26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุ 101 บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ี

จ ากดั (มหาชน) เลขที ่594 หมู ่4 ต าบลมะขามคู ่อ าเภอนคิมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยม ีนายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์

ประธานกรรมการ บรษัิท บีเจซ ีเฮฟวี่ อนิดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุม 

(“ประธานฯ”) และ นางสาวนภสร ธรรมพทิักษ์ เลขานุการบรษัิท ท าหนา้ทีเ่ป็นเลขานุการทีป่ระชมุ (“เลขานุการ”) 

 

เร ิม่ประชุมเวลา 13.30 น.  

 

 ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถ้ือหุน้เขา้สู่การประชุมและแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่ามผีูถ้ือหุน้เขา้ประชุมดว้ย

ตนเอง 32 รายและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุจ านวน 5 ราย รวมทัง้หมดเป็นจ านวน 37 ราย นับจ านวน

หุน้ไดท้ัง้ส ิน้ 1,209,780,555 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 75.61 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษัิทโดยไมนั่บ

รวมจ านวนหุน้ของบรษัิททีไ่ดซ้ือ้คนืตามโครงการซือ้หุน้คนืจ านวน 400,000 หุน้ (สีแ่สนหุน้) ทีจ่ะไมม่สีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน ครบเป็นองคป์ระชมุตามกฎหมายและตามขอ้บงัคับของบรษัิท จงึขอเปิดการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2562 และขอใหเ้ลขานุการแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัช ีทีเ่ขา้รว่มประชมุ และอธบิายหลักเกณฑ์

การออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้

 

 เลขานุการกลา่วแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ผูส้อบบญัช ีทีเ่ขา้รว่มประชมุ ตามล าดับดังนี ้

 

กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม   ครบ 9 คน (คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด)  

     1.  นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์  ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ  

     2.  นายคลิ ยงั ล ี   กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายหยงั เจนิ ล ี  กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร / กรรมการบรหิาร /            

     กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4. นายเซงิ ว ูล ี   กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิาร 

    ความเสีย่ง 

5. นายเชงิ จนิ ล ี กรรมการ / ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายโครงการ / กรรมการบรหิาร /

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6. นางจันทรจ์ริา สมคัรไทย กรรมการ / ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายสนับสนุน / กรรมการบรหิาร 

7. นายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

9. นายจมุพต กาญจนปัญญาคม กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  
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ผูบ้รหิารและพนกังาน 

1. นางสาวนภสร ธรรมพทิักษ์  เลขานุการบรษัิท 

2. นายสทุธ ิทั่งศร ี    ผูจั้ดการฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ ์/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นางสาวรุง่อรณุ หาญณรงค ์  ผูจั้ดการฝ่ายบญัช ี/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ตวัแทนผูส้อบบญัช ี

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

2. นายกติตเิชษฐ ์ กตัญญอูภวิชิญ ์  ตัวแทนผูส้อบบญัช ีจากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท 

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

นอกจากนี ้เลขานุการไดเ้รยีนเชญิผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมเป็นสักขพียานในการตรวจนับคะแนน ในการนี ้นางสาว 

กลัยรัตน ์บรรจบ (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 2562 จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่

นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึง่มาประชมุ 

4. ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนังสอืมอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่เขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความ

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

ของผูถ้อืหุน้ บนัทกึไวใ้นคอมพวิเตอรเ์พือ่การลงมตติามวาระไวแ้ลว้  

5. จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุในแต่ละวาระอาจไมเ่ทา่กัน เนื่องจากอาจม ี

ผูถ้อืหุน้เขา้มาประชมุเพิม่ขึน้ในแตล่ะวาระ 

6. กรณีผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะไมล่งลายมอืชือ่ในบัตรลงคะแนน หรอื ท าเครือ่งหมายในบตัรลงคะแนนไม่

ชัดเจน หรือ มีการแกไ้ขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมอืชือ่ก ากับการแกไ้ข จะถือว่าบัตร

ลงคะแนนนัน้เป็นบตัรเสยี 
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 เลขานุการบรษัิทไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า จากการทีบ่รษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรือ่งทีเ่ห็นว่า

สมควรบรรจุเป็นวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และใหเ้สนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ รวมทัง้

ใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามทีเ่กีย่วกบัวาระการประชมุลว่งหนา้กอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่ง

เพือ่บรรจเุป็นวาระ หรอืเสนอชือ่บคุคลเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ หรอืสง่ค าถามทีเ่กีย่วกับวาระการ

ประชมุลว่งหนา้แตอ่ยา่งใด 

 กอ่นเริม่การประชมุ ประธานฯ ไดเ้ชญิ นายหยัง เจนิ ล ีประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กล่าวถงึภาพรวมผลการ

ด าเนนิงานในปี 2561 และทศิทางการด าเนนิธรุกจิในปี 2562 และนายสทุธ ิทั่งศร ีเป็นผูแ้ปล สรปุไดด้ังนี้  

เรยีนผูถ้อืหุน้ทกุทา่น 

ผม หยัง เจนิ ล ีประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารบรษัิท BJCHI ขอขอบคุณทุกท่านทีม่าร่วมงานประชมุผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 

2562 นี ้

เมือ่มองยอ้นกลับไปในปี 2561 ถอืเป็นปีทีล่ าบากส าหรับบรษัิท โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในธรุกจิประเภทนี ้แตถ่งึแมเ้ป็น

ชว่งเวลาทีท่า้ทาย กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซและเคมภีัณฑไ์ดม้แีนวโนม้ขยายตัวเพิม่มากขึน้ ซึง่ถอืเป็นรากฐานการ

เปลีย่นแปลงทีส่ าคัญของปี 2561 เพือ่สรา้งความเชือ่มั่นในการรับงานโครงการต่อไปในภายหนา้ บรษัิทมคีวาม

มุง่มัน่ตัง้ใจท างานอยา่งเต็มที ่และเมือ่สิน้ปีทีผ่า่นมา บรษัิทไดป้ระสบความส าเร็จในการสง่มอบงานโครงการ TUPI 

ดว้ยผลงานยอดเยีย่มและส่งมอบงานไดต้รงตามเวลา จากผลงานของโครงการดังกล่าวส่งผลใหบ้รษัิทไดรั้บ

สญัญาใหมจ่าก Petrobras เป็นโครงการ Onshore Gas Plant ในรโิอเดอจาไนโร ประเทศบราซลิ 

นอกจากนี้ ในปีที่แลว้บริษัทยังไดรั้บงานโครงการ Ophir Offshore Jacket Platform แท่นบัวหลวง ซึง่เป็น

โครงการภายในประเทศไทย โครงการ TNT ซึง่เป็นโครงการในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ประเทศชลิี โครงการ 

SunShift Solar และโครงการ Santos Coal Seam Gas ในประเทศออสเตรเลยี  

ในชว่งปี 2561 ทีผ่่านมา บรษัิทไดรั้บเชญิเขา้รว่มในการเสนอราคาจากลกูคา้จ านวนมากทั่วโลก ทัง้นี ้ จ านวนงาน

โครงการทีข่อใหเ้สนอราคามามเีพิม่ขึน้จากปีกอ่นหนา้นี้ นีเ่ป็นสญัญาณทีม่คีวามหมายตอ่ตลาด 

ณ ปัจจบุนั บรษัิทมมีลูคา่งานคงเหลอืในมอืเทา่กบั 1,900 ลา้นบาท  ซึง่ผมคาดวา่ยอดรายไดเ้ราจะไปถงึเป้าหมาย

ได ้ถา้เราไดง้านโครงการใหญจ่ากประเทศสงิคโปรแ์ละอกีหนึง่โครงการในประเทศไทย ซึง่มกี าหนดเริม่งานในไตร

มาสสองปีนี้ โดยโครงการใหญใ่นประเทศสงิคโปรท์ีก่ลา่วถงึ ลกูคา้ไดข้อใหบ้รษัิทสง่วศิวกรเดนิทางไปทีป่ระเทศ

สเปนและอยูท่ีน่ั่นเป็นเวลา 2 เดอืน  ซึง่ผมหวังวา่จะมขีา่วดแีจง้ใหท้ราบในเร็วๆ นี ้

วันนี้ ในฐานะตัวแทนบรษัิท ผมขอรายงานผลการด าเนนิงานในปีทีผ่่านมา รวมถงึแจง้สถานการณ์ปัจจุบันของ

บรษัิทใหท้กุทา่นทราบดังนี้ 

หนึง่ในเป้าหมายหลักในการด าเนนิธุรกจิคอื ความมัน่ใจทีจ่ะไดรั้บโอกาสท างานใหก้ับบรษัิทใหญ่ๆ  ในตลาดมาก

ขึน้ โดยในปีทีแ่ลว้เราไดม้โีอกาสเดนิทางไปพบกับ บรษัิทเจจซี ี(JGC) บรษัิทชโิยดะ (Chiyoda) และ บรษัิทโต

โย ่(Toyo) ซึง่เป็น 3 บรษัิทยักษ์ใหญ่ในญีปุ่่ น  รวมถงึ บรษัิท Technidas Reunidas ในประเทศสเปน บรษัิท Mc 

Dermott และซบีีแอนด์ไอ (CB&I) ในอเมรกิาเหนือ เพื่อเป็นการแนะน าตัว ผลการประชุมร่วมกับกลุ่มลูกคา้

ดังกล่าวเป็นทีน่่าพอใจ  เราสามารถสรา้งความประทับใจไดเ้ป็นอยา่งมาก ซึง่ผมมั่นใจว่าจะท าใหเ้รามโีอกาสเขา้

รว่มในการเสนอราคางานใหก้บักลุม่ลกูคา้นีใ้นอนาคตอนัใกล ้

ประการทีส่อง ผมอยากจะกลา่วถงึเกีย่วกบัการปรับปรงุพืน้ทีใ่นการท างาน ซึง่ไมเ่พยีงแตส่นับสนุนการท างาน เพิม่

มาตรฐานคุณภาพ และประสทิธภิาพในการผลติ แต่ยังชว่ยลดตน้ทุนการด าเนนิงานและสง่เสรมิความสามารถใน

การเขา้ประมลูงานโครงการในอนาคตอกีดว้ย 
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เมือ่เดอืนทีแ่ลว้ บรษัิทไดจ้ัดตัง้แผนก Production ใหม ่และไดส้รา้ง Shop เพือ่เก็บอปุกรณ์ส าหรับโรงงานเพิม่ขึน้ 

เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึความเชีย่วชาญในการท างานโมดลู ตลอดจนการผลติอปุกรณ์ส าหรับโรงงาน  และเมือ่เร็วๆ นี้ 

เราไดม้กีารซอ่มบ ารงุโรงชบุสงักะสเีป็นเวลา 3 สปัดาห ์พรอ้มเปลีย่นเครือ่งมอืเครือ่งจักรใหมห่ลายรายการ ดว้ยสิง่

อ านวยความสะดวกทีเ่พิม่ประสทิธภิาพในการท างานนี้ บวกกับประสบการณ์ระดับมอือาชพีและแผนกใหมส่ าหรับ

อปุกรณ์โรงงาน เราคาดว่าจะสง่ผลใหก้ารท างานร่วมกันมปีระสทิธภิาพมากขึน้ รวมถงึงานสนับสนุนดา้นอืน่ๆ เชน่ 

Grating Shop Built-up Beam Shop และ Galvanizing Shop ผมมั่นใจว่าสิง่อ านวยความสะดวกทีค่รบครันและ

ประสบการณ์กว่า 25 ปีจะชว่ยใหเ้รามยีอดขายและก าไรเพิม่ขึน้ ในปัจจุบัน ตัวแทนลกูคา้ทีไ่ดม้าเยีย่มชมโรงงาน

ทุกคนต่างพงึพอใจอย่างมากกับความสามารถในการผลติ สถานที่ เครือ่งมอืเครื่องจักร และทักษะการบรหิาร

จัดการทีแ่ข็งแกรง่ของบรษัิท 

ประการสดุทา้ย ผมตระหนักดวี่าผูถ้อืหุน้มคีวามกังวลต่อราคาหุน้ทีม่กีารปรับลดลงในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา ผมขอใช ้

โอกาสนีแ้จง้ใหท้กุท่านทราบวา่ ตลาดอตุสาหกรรมก าลังกลับมาดขีึน้อกีครัง้ จากสัญญาณการเพิม่ขึน้ของจ านวน

โครงการทีเ่ชญิใหเ้ขา้รว่มประมลูราคาทีม่เีขา้มาอยา่งต่อเนื่อง อกีทัง้ผลจากสงครามการคา้ระหวา่งอเมรกิาและจนี 

ท าใหบ้รษัิท EPC หันมาหาผูผ้ลติที่มผีลงานเป็นที่น่าเชือ่ถือในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตม้ากขึน้ ซึง่ส่งผลดีให ้

บรษัิทมโีอกาสทีจ่ะไดรั้บงานโครงการใหญจ่ากความไมม่ัน่คงของตลาดในจนี 

ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท ผมขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกทา่น ผูเ้กีย่วขอ้งทุกหน่วยงานทัง้

ภาครัฐและเอกชน รวมถงึพนักงานบรษัิททุกคน ทีม่คีวามเชือ่มั่นและร่วมกันสนับสนุนบรษัิทในปี 2561 ทีผ่่านมา  

เราจะรว่มกันสรา้งความเปลีย่นแปลงทีย่ ิง่ใหญใ่นปี 2562 ขอใหท้กุทา่นสนับสนุนเราตอ่ไป นอกจากนี้เพือ่ใหบ้รรลุ

การด าเนนิธุรกจิอยา่งยั่งยนืในระยะยาว บรษัิท ขอรับรองว่าจะด าเนนิธุรกจิดว้ยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลัก

บรรษัทภบิาลทีด่ ีขอขอบคณุส าหรับการสนับสนุน BJCHI ดว้ยดเีสมอมา  

ขอบคณุครับ 

ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาระเบยีบวาระการประชมุ ซึง่ประกอบดว้ยวาระทัง้หมด 8 วาระ ตามล าดับ

ดังตอ่ไปนี ้

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมือ่วนัที ่27 เมษายน 

2561 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชมุรับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมือ่วันที ่27

เมษายน 2561 ซึง่ทางบรษัิทไดจั้ดท ารายงานการประชมุเสร็จสิน้และไดน้ าส่งกระทรวงพาณิชย์

ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด นอกจากนีบ้รษัิทไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุบนเว็บไซดข์อง

บรษัิทและหนังสอืเชญิประชมุ โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

นอกจากนี ้ประธานฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหท้ราบวา่ ในการประชมุผูถ้อืหุน้ปีถัดไป บรษัิทจะไม่

มวีาระพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้เนื่องจากบรษัิทไดเ้ผยแพร่รายงานการ

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีผา่นระบบขา่วของตลาดหลักทรัพยฯ์ และเว็บไซตข์องบรษัิท เพือ่ให ้

ผูถ้ือหุน้ไดต้รวจสอบสาระส าคัญทีค่รบถว้นถูกตอ้ง และหากมขีอ้แกไ้ขหรือแสดงความเห็นใดๆ 

สามารถแจง้ความประสงคผ์่านทางเลขานุการบรษัิทภายในระยะเวลาที่บรษัิทก าหนด ในกรณีที่

บรษัิทไมไ่ดรั้บขอ้เสนอใหท้ าการแกไ้ขรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ดังกล่าว บรษัิทจะถอืว่ารายงาน

การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้ไดบ้นัทกึไวอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นการรับรองรายงานการประชมุผูถ้อื

หุน้แลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อื

หุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนีต้อ้งไดรั้บอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตรัิบรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมือ่วันที ่27 

เมษายน 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงดังนี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,209,780,055 0 500 0 

     รอ้ยละ 100.00 - - - 

     หมายเหต:ุ จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยีไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน 

 

 

วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานในปี 2561 และรายงานประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานในปี 2561 และรายงานประจ าปี 

2561 ซึง่บรษัิทไดจั้ดส่ง QR Code ส าหรับเปิดไฟล์เอกสารพรอ้มกับหนังสือเชญิประชุมแลว้ 

รายละเอียดตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 2 และไดข้อใหน้ายสุทธ ิทั่งศรี ผูจั้ดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

น าเสนอรายละเอยีดเกีย่วกบัวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  

นายสทุธ ิทั่งศร ีน าเสนอผลการด าเนนิงานในปี 2561 ตอ่ทีป่ระชมุดังนี ้

โครงการหลักในปีทีผ่า่นมาม ี3 โครงการ โดยมรีายละเอยีดดังนี ้

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

Modules (01 และ 02B) ทีบ่รษัิทรับงานโดยตรงจากเจา้ของโครงการชือ่บรษัิท TUPI B.V. 

โดยเป็นงานแปรรูปและประกอบกลุ่มช ิน้งานขนาดใหญ่ ในอุตสาหกรรมน ้ ามันและก๊าซ 

โครงการนี้ถูกด าเนนิการเพือ่ใชส้ ารวจและผลติแหล่งทรัพยากรน ้ามันทีช่ัน้ใตห้นิเกลอื ซึง่ถอื

เป็นพืน้ทีแ่หลง่ทรัพยากรน ้ามนัขนาดใหญแ่หง่หนึง่ของโลก  

2)   โครงการ SunSHIFT ซึง่บรษัิทไดบ้รรลขุอ้ตกลงความรว่มมอืกบัลกูคา้ทีอ่อสเตรเลยีเพือ่ด าเนนิ

โครงสรา้งเหล็ก ส าหรับใชใ้นอตุสาหกรรมพลังงานแสงอาทติย ์ 

3)   โครงการ TNT ซึง่เป็นงานแปรรูปและประกอบโครงสรา้งเหล็กในอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ ใน

ประเทศชลิ ี

ทัง้ 3 โครงการนี ้ไดจ้บโครงการและสง่มอบสนิคา้ปี 2561 เรยีบรอ้ยแลว้ 

นอกจากนี ้บรษัิทมโีครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิงาน 3 โครงการ ไดแ้ก ่

1) โครงการ Ophir – Phase 4B BLWPC เป็นการแปรรูปและขนสง่แท่นหลุมผลติน ้ามันและก๊าซ 

(Wellhead Platform) ของบรษัิท โอเฟียร ์ไทยแลนด ์(บวัหลวง) ลมิเิต็ด ซึง่เป็นผูรั้บสมัปทาน

ปิโตรเลยีมในประเทศไทย เป็นการขยายฐานลูกคา้ภายในประเทศของบรษัิท โครงการนี้คาด

วา่จะแลว้เสร็จและสง่มอบสนิคา้ในชว่งตน้เดอืนกรกฏาคมนี ้

2) โครงการ UPGN ของบรษัิท Kerui Método เป็นการผลติโครงสรา้งเหล็กและตดิตัง้อปุกรณ์ที่

ใชใ้นกระบวนการผลติส าหรับโรงแยกกา๊ซในประเทศบราซลิ มรีะยะเวลาในการด าเนนิโครงการ

ประมาณ 2 ปี ตัง้แต ่สงิหาคม 2561 - มนีาคม 2563 

3) โครงการ Santos Onshore Upstream Development ของ บรษัิท Santos QLD Upstream 

Development เป็นการจัดหาและการแปรรูปโลหะเพื่อก่อสรา้งชุดขุดเจาะแก๊สบนบก ใน

โครงการพัฒนาแหล่งแก๊สตน้น ้า โครงการนี้มรีะยะรวมเวลา 3 ปีแบบมเีงือ่นไขขยายสัญญา

ออกเป็น 4-5 ปีตามความตอ้งการของก าลังการผลติในอนาคต ดังนี ้

 



 
6 

 สญัญาปีที ่1 จ านวน 300 ชดุ มรีะยะเวลาโครงการตัง้แต ่มกราคม – ธันวาคม 2562  

 สญัญาปีที ่2 จะมปีรมิาณไมต่ ่ากวา่ 250 ชดุ ระยะเวลาโครงการ ระหวา่งปี 2563 – 2564  

 สญัญาปีที ่3 จะปรมิาณไมต่ ่ากวา่ 250 ชดุ ระยะเวลาโครงการ ระหวา่งปี 2564 – 2565 

รายไดใ้นปี 2561 เท่ากับ 944 ลา้นบาท ลดลง 37.6% จากปีก่อน เนื่องจากบรษัิทขาดความ

ตอ่เนือ่งของรายไดจ้ากโครงการขนาดใหญ่ โดยหลังจากบรษัิทสง่มอบโครงการ TUPI 03B ซึง่เป็น

โครงการขนาดใหญ่ไปในเดือนเมษายนแลว้ บริษัทไดม้ีการส่งมอบโครงการขนาดเล็กอีก 2 

โครงการไดแ้ก่ โครงการ TNT และ SunShift ทัง้นี้ บรษัิทไดม้กีารเริม่งานโครงการใหม่ในช่วง

ปลายปีอกี 2 โครงการไดแ้ก ่โครงการ Ophir และ UPGN ซึง่ท าการรับรูร้ายไดข้อง 2 โครงการนีใ้น

ปี 2561 เพยืงบางสว่นเทา่นัน้ 

ปี 2561 ก าไรขัน้ตน้ตดิลบเท่ากับ 61 ลา้นบาท ปรับตัวดขีึน้เมือ่เทยีบกับปี 2560 ทีต่ดิลบเท่ากับ 

198 ลา้นบาท และหากไม่รวมตน้ทุนการผลติทีว่่างเปล่า ในปี 2561 จะมกี าไรขัน้ตน้เท่ากับ 2.4 

ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกันของปีกอ่นทีต่ดิลบเท่ากบั 110.7 ลา้นบาท สาเหตหุลัก

มาจากตน้ทนุคงทีท่ีไ่มผ่ันแปรตามรายได ้ 

ตัง้แต่ปี 2558 เป็นตน้มา ตลาดทีป่ระเทศบราซลิถอืเป็นตลาดหลัก เนื่องจากมสีัดส่วนรายไดห้ลัก

มาจากประเทศบราซลิ โดยในปี 2558 – 2560 มสีัดสว่นมากกว่ารอ้ยละ 90 จากการทีไ่ดเ้ขา้ไปรับ

งาน the FPSO modules จาก QGI, Petrobras และ TUPI B.V. ในอตุสาหกรรมน ้ามนัและกา๊ซ ใน

ปี 2561 บรษัิทมรีายไดต้ามสัญญาทัง้หมดเท่ากับ 909 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ากบราซลิคดิเป็น

สดัสว่นกวา่รอ้ยละ 60 ของรายไดต้ามสญัญารวมทัง้หมด 

มลูคา่งานทีย่งัไมไ่ดรั้บรูร้ายได ้(Backlog) เทา่กบั 1,902 ลา้นบาท โดยมลูคา่งานสว่นใหญเ่ป็นของ

โครงการ UPGN ประมาณ 1,383 ลา้นบาท  

ในปี 2559 หลังจากทีบ่รษัิทประกาศเจตนารมณ์ในการเขา้เป็นแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทย

ในการต่อตา้นการทุจริต บริษัทไดม้ีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติการต่อตา้นทุจริตและ

คอรรั์ปชัน่ รวมไปถงึมกีารพจิารณาทบทวนนโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีพรอ้มทัง้มกีารประเมนิ

และรายงานผลการประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

และตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ และในปี 2561 บรษัิทไดผ้า่นการรับรองเป็นสมาชกิเรยีบรอ้ยแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม  

นายอธพิรี ณ นคร (อาสาพทิักษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย) สอบถามว่า จาก

การทีบ่รษัิทไดผ้า่นการรับรองเป็นสมาชกิจาก CAC แลว้ บรษัิทมนีโยบายทีจ่ะขยายเรือ่งการตอ่ตา้น

คอรรั์ปชัน่ไปยงับรษัิทคูค่า้หรอืบรษัิทยอ่ยอยา่งไร 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า จากการทีบ่รษัิทไดด้ าเนนิโครงการ CAC มาเป็นระยะเวลาหนึง่จนไดผ้่านการ

รับรองเป็นสมาชกิ มผีลใหห้น่วยงานทุกฝ่ายจะตอ้งปฏบิัตติามแนวปฏบิัตกิารต่อตา้นทุจรติและ

คอรรั์ปชั่นโดยมกีารควบคุมดูแลการปฏบิัตอิย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ แนวปฏบิัตกิารต่อตา้นทุจรติและ

คอร์รัปชั่นไดอ้ยู่ในกระบวนการในการท างานภายในบริษัทแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนที่

เกีย่วขอ้งกับการจัดซือ้จัดจา้ง ทัง้นี้ บรษัิทไดม้กีารพจิารณาทีจ่ะขยายไปสู่บรษัิทคู่คา้ ผูรั้บเหมา 

และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ ตอ่ไป 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดแ้จง้วา่วาระนีเ้ป็นวาระเพือ่ทราบไมม่กีารลงคะแนน  
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วาระที ่3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิส าหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 และไดข้อให ้

นางจันทรจ์ริา สมคัรไทย ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายสนับสนุน น าเสนอรายละเอยีดเกีย่วกบัวาระนี้

ตอ่ทีป่ระชมุ  

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 2561 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 ซึง่ไดรั้บการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแลว้ โดยผูส้อบบญัชไีดแ้สดงความเห็นวา่ งบการเงนิดังกลา่ว

ไดแ้สดงฐานะการเงนิของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 และผลการด าเนนิงานและกระแสเงนิ

สด ส าหรับปีสิน้สุดวันเดยีวกันโดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไดส้อบทานงบการเงนิดังกลา่วเรยีบรอ้ยแลว้ โดยมี

รายละเอยีดปรากฏตามงบการเงนิซึง่เป็นส่วนหนึง่ของรายงานประจ าปี 2561 ซึง่ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อื

หุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุฉบบันีแ้ลว้ โดยมรีายละเอยีดตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2    

โดยฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2561 สรปุสาระส าคัญไดด้ังนี ้

 

 

 

 

ณ สิน้ปี 2561 สนิทรัพยข์องบรษัิทลดลงสาเหตุหลักจากการลดลงของมูลค่างานตามสัญญาทีย่ัง

ไมเ่รยีกเก็บจากลกูคา้และการลดลงของลูกหนีก้ารคา้จากการทีไ่ดรั้บช าระเงนิ หนีส้นิรวมลดลงโดย

มสีาเหตหุลักจากการลดลงของเจา้หนีก้ารคา้ซึง่เป็นไปตามปรมิาณงานทีล่ดลง 

ทัง้นี ้เนือ่งจากสถานะการเงนิทีแ่ข็งแกรง่ของบรษัิท บรษัิทไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงนิแตอ่ยา่งใด หนีส้นิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้เทา่กบั 0.03 เทา่ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม ่ 

นายวชิติ ลออเสถยีรกลุ (ผูถ้อืหุน้) สอบถามวา่ ตามรายงานประจ าปีหนา้ 170 หมายเหต ุ10 เงนิให ้

กูย้มืระยะยาว ตามรายงานมรีายละเอยีดวา่บรษัิทไดท้ าสัญญาใหกู้ย้มืเงนิกบับรษัิทคูค่า้ตา่งประเทศ

แหง่หนึง่เป็นจ านวนเงนิ 20 ลา้นเหรยีญ โดยเบกิใชเ้งนิกูจ้ านวน 10 ลา้นเหรยีญภายใน 30 วัน หลัง

วันทีใ่นสญัญา และทีเ่หลอืจะเบกิใชภ้ายใน 30 วันหลังจากออกใบสัง่ซือ้เพิม่เตมิ อยากทราบวา่  

 เงนิกูจ้ านวน 10 ลา้นเหรยีญ ไดเ้บกิใชไ้ปแลว้ ใชห่รอืไม ่

 คูค่า้ดังกลา่วเป็นผูข้ายสนิคา้ (Supplier) หรอืลกูคา้  

 ใครเป็นผูอ้อกใบสัง่ซือ้  

 ดอกเบีย้คา้งรับจ านวน 20 ลา้นบาท เป็นดอกเบีย้จากเงนิใหกู้ย้มืนี้ ใชห่รอืไม ่

ฐานะทางการเงนิ 

และผลการด าเนนิงาน 

ปี 2560 

(ลา้นบาท) 

ปี 2561 

(ลา้นบาท) 

การเปลีย่นแปลง 

รายไดร้วม 1,512.70 943.90 ลดลง   37.60%      

ตน้ทนุงานตามสญัญา 1,701.50 970.33  ลดลง   42.97% 

ก าไรสทุธ ิ    (523.87)  (231.21)  ดขีนึ   55.87% 

ก าไรตอ่หุน้(บาท/หุน้)       (0.33)       (0.14) ดขีึน้   57.58% 

สนิทรัพยร์วม 4,230.83 3,910.29   ลดลง     7.58% 

หนีส้นิรวม    211.33    122.00   ลดลง   42.27% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 4,019.50 3,788.29  ลดลง     5.75% 
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นอกจากประเด็นดังกลา่วขา้งตน้มคี าถามเพิม่เตมิดังนี ้

 ตามทีก่ฏหมายแรงงานมกีารเพิม่เตมิเงนิชดเชยการเลกิจา้งเป็น 400 วัน ทางบรษัิทจะมกีาร

ตัง้ส ารองในไตรมาสสองนีห้รอืไม ่เป็นจ านวนเงนิเทา่ไร 

 บรษัิท Auscom ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนนิการปิดกจิการ อยากทราบว่าท าการช าระบัญชเีสร็จ

หรอืยงั และคาดวา่จะมกีารตัง้ส ารองเพิม่อกีหรอืไม ่ 

 

นางจันทรจ์ริา สมคัรไทย (กรรมการ) ชีแ้จงดังนี ้

 เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวนี้เป็นการใหเ้งนิกูเ้พือ่สนับสนุนการท างานใหก้ับโครงการ UPGN โดย

บรษัิทไดรั้บผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยในอัตรารอ้ยละ 10 ซึง่มีการก าหนดเป็นเงื่อนไข

การคา้ว่า ลูกคา้ตอ้งออกใบสั่งซือ้ใหก้ับบรษัิทถงึจะไดรั้บเงนิกูน้ี้ ซ ึง่บรษัิทไดรั้บใบสั่งซือ้

ชดุแรกเรยีบรอ้ยแลว้  

 กรณีเงนิชดเชยการเลกิจา้งทีม่เีพิม่เป็น 400 วัน จะกระทบส าหรับพนักงานทีม่อีายงุาน 20 

ปีขึน้ไป แต่เนื่องจากบรษัิทมีการจา้งงานแบบงานโครงการเป็นสว่นใหญ่ ซึง่พนักงานทีม่ี

อายงุานถงึ 20 ปีจ านวนนอ้ย จงึไดรั้บผลกระทบไมม่าก 

 บรษัิท Auscom ยงัอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการปิดบญัช ีและคาดวา่จะไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิอกี 

จงึไมจ่ าเป็นตอ้งตัง้ส ารองเพิม่ 

 

เมือ่ไม่มกีารซักถามอยา่งใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนี้

ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 ดว้ยคะแนน

เสยีงดังนี ้
      

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,209,780,555 0 0 0 

     รอ้ยละ 100.00 - - - 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผลเป็นเงนิสด 

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 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 ทัง้นี้ หุน้ของบรษัิททีไ่ดซ้ือ้คนืตามโครงการซือ้หุน้

คนืจ านวน 400,000 หุน้ (สีแ่สนหุน้) ไมม่สีทิธใินการรับเงนิปันผลนี ้
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 ปี 2560 บรษัิทงดจ่ายเงนิปันผลเนื่องจากบรษัิทมผีลการด าเนนิงานขาดทุน และตอ้งการ

เก็บเงนิทีเ่หลอืเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน  

ปี 2561  บรษัิทไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบโดยค านึงถงึสภาวะการประกอบธุรกจิ สภาวะทาง

การตลาด โอกาสในการลงทุนและปัจจัยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง พบว่าบรษัิทมกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะ

จ่ายเงนิปันผลในอัตราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนไม่เกนิ 160 ลา้นบาท ซึง่เป็นการจ่าย

จากก าไรสะสมในสว่นของก าไรจากกจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) เงนิปันผลดังกล่าว

จะไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งหักภาษี ณ ทีจ่า่ยและไมส่ามารถน าไปเครดติภาษีได ้

โดยก าหนดใหว้ันจันทร์ที่ 18 มนีาคม 2562 เป็นวันก าหนดสทิธผิูถ้ือหุน้ในการไดรั้บเงนิปันผล 

(Record Date) และก าหนดจา่ยปันผลในวันองัคารที ่14 พฤษภาคม 2562 

ทัง้นี้ บรษัิทไมม่กีารจัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบรษัิทมสี ารองตามกฎหมายครบถว้น

ตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ และหุน้ของบรษัิททีไ่ดซ้ือ้คนืตามโครงการซือ้หุน้คนืจ านวน 400,000 

หุน้ (สีแ่สนหุน้) จะไมม่สีทิธใินการรับเงนิปันผลนี ้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อื

หุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนีต้อ้งไดรั้บอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด ในอัตราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็น

เงนิจ านวนไม่เกนิ 160 ลา้นบาท ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายเงนิปันผลจากก าไร

สะสมในสว่นของก าไรจากกจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งหักภาษี 

ณ ทีจ่า่ย ตามรายละเอยีดทีป่ระธานเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดังนี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,209,780,555 0 0 0 

     รอ้ยละ 100.00 - - - 

       

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 ้

กลับเขา้มารับต าแหน่งอกีได ้และกรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลัง

จดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ใหจั้บสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีสุ่ด

นัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ปัจจุบัน บรษัิทมกีรรมการทัง้สิน้ 9 คน ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 นี้ มกีรรมการที่

ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ไดแ้ก ่

1)  นายเซงิ ว ูล ี                  
2)  นายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ            

3)  นายจมุพต กาญจนปัญญาคม     
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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

อกีวาระหนึง่ โดยกรรมการล าดับที ่2 และ 3 จะเป็นกรรมการอสิระเนื่องจากมคีุณสมบัตสิอดคลอ้ง

กับขอ้ก าหนดตามขอ้บังคับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เนื่องจากธุรกจิของบรษัิทเป็น

ธุรกจิทีม่ลีักษณะเฉพาะ ตอ้งอาศัยผูท้ีม่คีวามเขา้ใจ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น 

จงึท าใหผู้ท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมมจี านวนจ ากดั ทางบรษัิทมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหก้รรมการอสิระ

ด ารงต าแหน่งเกนิกวา่ 9 ปี 

ประวัตขิองกรรมการทัง้ 3 คนมดีังนี ้

นายเซงิ วู ล ีปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ัดการ กรรมการบรหิาร และ กรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง เป็นทายาทของ คณุคลิ ยงั ล ีซึง่เป็นผูก้อ่ตัง้บรษัิทนี ้และเป็นนอ้งชายของคณุหยงั เจนิ 

ล ีประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร จบการศกึษาดา้นการจัดการทั่วไป เป็นผูม้สีว่นชว่ยบรหิารงานในบรษัิท

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 โดยเป็นผูดู้แลดา้นการตลาด ตดิต่อประสานงานและมคีวามสัมพันธอ์ันดกีับ

ตัวแทนของลกูคา้ ปัจจบุนัดแูลและบรหิารดา้นการด าเนนิงานโครงการและบญัชกีารเงนิ เป็นหนึง่ใน

ผูบ้รหิารทีม่สีว่นชว่ยใหบ้รษัิทสามารถขยายธุรกจิรับงานจากลกูคา้ต่างประเทศและเตบิโตมาจนถงึ

ปัจจบุนั 

นายนพดล ธรีะบตุรวงษก์ุล เป็นกรรมการอสิระ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 

จบการศกึษาปรญิญาโทสาขาการเงนิและปรญิญาตรสีาขาบญัช ีเป็นผูท้ีม่คีวามรูเ้ชีย่วชาญทางดา้น

บัญชแีละการเงนิเป็นอย่างด ีชว่ยใหค้ าแนะน าเกีย่วกับการจัดท าบัญช ีการวางแผนเกีย่วกับภาษี

อากร และเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบัญชแีละการเงนิอยา่งเพยีงพอในการท าหนา้ที่

สอบทานงบการเงนิไดต้ามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายจุมพต กาญจนปัญญาคม เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ จบการศกึษาปรญิญา

ตรแีละปรญิญาโทคณะวศิวกรรมศาสตร์ เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการท างานเกีย่วกับงาน

กอ่สรา้งอยา่งเชีย่วชาญ ซึง่สามารถใหค้ าแนะน าในดา้นเทคโนโลยเีกีย่วกบังานดา้นวศิวกรรมใหแ้ก่

บรษัิทไดเ้ป็นอยา่งด ี อนัเป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิท  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อื

หุน้ลงคะแนนเสยีง วาระนีต้อ้งไดรั้บอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เลขานุการ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในวาระนี้โดยพจิารณาการแต่งตัง้กรรมการทลีะต าแหน่ง 

และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษัิทจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทกุ

รายที่เขา้ประชมุ ทัง้กรณี “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” โดยเก็บบัตรที่ “ไม่เห็น

ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ในการแตง่ตัง้กรรมการทลีะราย เพือ่ไปตรวจนับคะแนนกอ่น หลังจากนัน้

จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูท้ี่ ”เห็นดว้ย” ในการพจิารณาแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ราย พรอ้มกันใน

คราวเดยีว 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตแิต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ

อกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงดังนี ้ 
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5.1  นายเซงิ ว ูล ี(กรรมการ)  

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,203,289,355 6,491,200 0 0 

     รอ้ยละ 99.46 0.54 - - 

   

      5.2  นายนพดล ธรีะบตุรวงษ์กลุ (กรรมการอสิระ)  

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,209,780,555 0 0 0 

     รอ้ยละ 100.00 - - - 

     
 

5.3  นายจมุพต กาญจนปัญญาคม (กรรมการอสิระ)  

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,209,780,555 0 0 0 

     รอ้ยละ 100.00 - - - 

       

วาระที ่6 พจิารณาอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

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 2562 ไดผ้่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากทีป่ระชุม

คณะกรรมการบรษัิท โดยเปรยีบเทยีบอา้งองิจากบรษัิทจดทะเบยีนทีอ่ยูใ่นกลุม่ธรุกจิเดยีวกนั ระดับ

รายได ้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถงึพจิารณาจากผลการ

ด าเนนิงานของบรษัิทและภาระหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของกรรมการ โดยใหค้งอตัราเดยีวกบัปี 2561  

โดยมรีายละเอยีดดังนี ้

  2561 2562 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) บรษัิทจัดให ้ บรษัิทจัดให ้ - 

  คา่ทีพ่กั (กรณีมคีวามจ าเป็น)  บรษัิทจัดให ้ บรษัิทจัดให ้ - 

  สทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ ไมม่ ี ไมม่ ี - 

  โบนสักรรมการ ไมม่ ี ไมม่ ี - 

  คา่ตอบแทนประจ าปี (รวม) 
ไมเ่กนิ  

3 ลา้นบาท 

ไมเ่กนิ  

3 ลา้นบาท 
- 
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    หมายเหต:ุ  1) เบีย้ประชมุจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

     2) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารพจิารณาไมรั่บเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนในสว่นนี้ 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม  

นางสาวลนิจง บอ่หรัิญรัตน ์(ผูถ้อืหุน้) สอบถามดังนี ้

 ในการจา่ยค่าตอบแทนรายเดอืนและคา่เบีย้ประชมุ กรรมการแต่ละคนจะไดรั้บทัง้สองสว่น

ใชห่รอืไม ่ 

 ประธานกรรมการเป็นบคุคลเดยีวกบักรรมการหรอืไม ่

 

นางสาวนภสร ธรรมพทิักษ์ (เลขานุการบรษัิท) ชีแ้จงดังนี ้

 คา่ตอบแทนกรรมการจะม ี2 สว่น โดยกรรมการแตล่ะทา่นจะไดรั้บคา่ตอบแทนรายเดอืนทุก

เดอืน แต่ส าหรับค่าเบีย้ประชมุจะไดรั้บเฉพาะเมือ่มกีารเขา้ประชมุ ซึง่โดยทั่วไปจะมกีาร

ประชมุไตรมาสละ 1 ครัง้ 

 ประธานกรรมการและกรรมการในแตล่ะคณะ จะไมเ่ป็นบคุคลเดยีวกัน ประธานกรรมการไม่

สามารถไปเป็นกรรมการในคณะอืน่ๆ ได ้ดังนัน้ จงึไม่มโีอกาสทีจ่ะไดรั้บเงนิเดอืนซ ้าซอ้น

กนัทัง้ในต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ 

 

ประธานฯ ชีแ้จงเพิม่เตมิดังนี้ ในต าแหน่งกรรมการทัง้หมดจะมคี่าตอบแทนเป็นรายเดอืน ถงึแมใ้น

เดอืนทีไ่มม่กีารประชมุแตก่รรมการไดม้กีารปฏบิตัหินา้ที ่ตรวจสอบ แสดงความคดิเห็น ใหค้ าแนะน า

ตอ่การด าเนนิธรุกจิ ส าหรับในสว่นของคา่เบีย้ประชมุจะไดรั้บเมือ่มกีารจัดประชมุ เชน่ การประชมุใน

รายไตรมาส 

 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ

ตามทีเ่สนอ ในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสองในสาม 

(2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงดังนี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,209,780,555 0 0 0 

     รอ้ยละ 100.00 - - - 

 

วาระที ่7 พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2562 และก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2562 

ประธานฯ ไดข้อใหน้ายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอรายละเอยีดใน

วาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  

นายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ น าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชมุ 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
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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  

 นางสาวดรณี สมก าเนดิ               ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5007 หรอื 

 นางสาวจารณีุ น่วมแม ่  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5596 

พรอ้มเสนอใหพ้จิารณาอนุมตัคิา่สอบบญัชขีองบรษัิทประจ าปี 2562 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 ้ 

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 

- ปี 2561 นางสาวจารุณี น่วมแม่ 5596 

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 2562 ทีส่ านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซิ

เอท ไดเ้สนอมานัน้ เป็นอัตราเดยีวกับค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2561 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเห็น

วา่มคีวามเหมาะสมกบัประเภทธรุกจิและขนาดธรุกรรมของบรษัิท 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

คา่บรกิาร 
คา่ตอบแทน 

ปี 2561 

คา่ตอบแทน 

ปี 2562 
เปลีย่นแปลง 

คา่สอบบญัช ี(Audit Fee):    

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

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

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

รวมคา่สอบบญัชสี าหรบัปี (บาท) 1,290,000 1,290,000 - 
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คา่บรกิารอืน่ (Non-Audit Fee):    

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

        หมายเหต:ุ  1) คา่บรกิารขา้งตน้ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอืน่ ซ ึง่ผูส้อบบญัชจีะเรยีกเก็บตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตักิารแตง่ตัง้  

1. นายชยัยทุธ องัศวุทิยา   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 หรอื  

2. นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563 หรอื  

3. นางสาวดรณี สมก าเนดิ               ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5007 หรอื 
4. นางสาวจารณีุ น่วมแม ่  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5596 

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

ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณากลั่นกรอง และคณะกรรมการบรษัิทไดเ้ห็นชอบแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ี่

ประชมุพจิารณาอนุมตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2562 ตามที่

เสนอ ในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

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

รายชือ่ดังตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท ส าหรับปี 2562  

1. นายชยัยทุธ องัศวุทิยา   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 หรอื  

2. นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563 หรอื  

3. นางสาวดรณี สมก าเนดิ               ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5007 หรอื 
4. นางสาวจารณีุ น่วมแม ่  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5596 

และอนุมตัคิา่สอบบญัชปีระจ าปี 2562 เป็นเงนิจ านวน 1,290,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดังนี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,209,780,555 0 0 0 

     รอ้ยละ 100.00 - - - 

 

วาระที ่8 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 15.05 น.  

 

      ลงชือ่                                                      ประธานทีป่ระชมุ 

                                    (       นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์      ) 

 

      ลงชือ่                                                      ผูบ้นัทกึการประชมุ 

                         (     นางสาวนภสร ธรรมพทิักษ์      ) 


