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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 
_______________________________________________________________________ 

 ประชมุเมือ่วันพฤหัสบดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุ 101 บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่

อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) เลขที ่594 หมู ่4 ต.มะขามคู ่อ.นคิมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โดยม ีนายบญุชว่ย กอ่กจิ

โรจน์ ประธานกรรมการ บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุ 

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

 

กอ่นเริม่การประชุม 

 

 เลขานุการ ไดแ้จง้วธิีปฏบิัตเิมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน  แนะน าสถานที่ และขอความร่วมมือในการปิดเสียง

เครือ่งมอืสือ่สาร ทัง้นี ้บรษัิทไดจ้ัดพืน้ทีใ่หม้รีะยะหา่งเพือ่เป็นการป้องกนัและลดความเสีย่งจากการแพรร่ะบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 และขอความร่วมมอืใหท้กุคนใสห่นา้กากอนามัยตลอดเวลาการประชมุ งดรับประทานอาหาร

และเครื่องดืม่ในหอ้งประชมุ งดการใชไ้มโครโฟนในการสอบถามโดยใหเ้ขยีนค าถามในแบบฟอร์มที่บรษัิทได ้

จัดเตรยีมไวใ้ห ้

 

เร ิม่ประชุมเวลา 13.30 น.  

 

 ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถ้ือหุน้เขา้สู่การประชุมและแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่ามผีูถ้ือหุน้เขา้ประชุมดว้ย

ตนเอง 27 รายและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุจ านวน 10 ราย รวมทัง้สิน้ 37 ราย นับจ านวนหุน้ไดท้ัง้ส ิน้ 

1,201,885,744 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 75.13 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษัิทโดยไมนั่บรวมจ านวนหุน้

ของบรษัิททีไ่ดซ้ือ้คนืตามโครงการซือ้หุน้คนืจ านวน 3,109,800 หุน้ ทีจ่ะไมนั่บเป็นองคป์ระชมุและไมม่สีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน ครบเป็นองคป์ระชมุตามกฎหมายและตามขอ้บงัคับของบรษัิท จงึขอเปิดการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2563 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 / กรรมการผูจ้ัดการ / กรรมการบรหิาร /            

      กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

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

      ความเสีย่ง 
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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  

 

ผูบ้รหิารและพนกังาน 

1. นางสาวนภสร ธรรมพทิักษ์  เลขานุการบรษัิท 

2. นายมายงัซบั ซอง   ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายบญัชแีละการเงนิ / กรรมการบรหิาร / 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นางสาวรุง่อรณุ หาญณรงค ์  ผูจั้ดการฝ่ายบญัช ี/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4. นายวทิยา เชยีงอทุัย     ผูจั้ดการฝ่ายนักลงทนุสมัพันธแ์ละวางแผนกลยทุธ   

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 

นอกจากนี้ เพือ่ส่งเสรมิการก ากับดูแลกจิการทีด่ขีองบรษัิท เลขานุการไดเ้รยีนเชญิผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมเป็น

สักขพียานในการตรวจนับคะแนน ในการนี้ นางสาว สรัญญา ดษิสงวน (ผูถ้อืหุน้) ไดอ้าสาร่วมเป็นสักขพียานใน

การนับคะแนนตลอดการประชมุ  

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 ่4 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 าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่

นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึง่มาประชมุ 
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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 

 เลขานุการไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ จากการทีบ่รษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรือ่งทีเ่ห็นวา่สมควร

บรรจุเป็นวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้และใหเ้สนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ รวมทัง้ใหผู้ถ้อื

หุน้สง่ค าถามทีเ่กีย่วกับวาระการประชมุล่วงหนา้ก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่

บรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชือ่บุคคลเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ หรือส่งค าถามทีเ่กีย่วกับวาระการ

ประชมุลว่งหนา้แตอ่ยา่งใด 

 กอ่นเริม่การประชมุ ประธานฯ ไดเ้ชญิ นายหยัง เจนิ ล ีประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กล่าวถงึภาพรวมผลการ

ด าเนนิงานในปี 2562 และทศิทางการด าเนนิธรุกจิในปี 2563 และนายวทิยา เชยีงอทุัย เป็นผูแ้ปล สรปุไดด้ังนี้  

ในปี 2562 ถือเป็นปีแห่งการฟ้ืนตัวที่ส าคัญของบรษัิทจากปี 2561 ไม่เพียงธุรกจิของบรษัิทที่เตบิโตอย่างน่า

ประทับใจ บรษัิทยงัคงเขา้ไปรับงานโครงการขนาดใหญใ่นอตุสาหกรรมน ้ามนัและกา๊ซ อตุสาหกรรมปิโตรเคม ีและ

อุตสาหกรรมเหมอืงแร่ในช่วงตน้ปีนี้ นอกจากนี้ บรษัิทไดล้งทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลติต่างๆ เพื่อ

รองรับการท างานของโครงการในปัจจุบันและอนาคต เชน่ การสรา้งอาคารโรงงานเพิม่ขึน้ การซือ้เครือ่งจักรใหม ่

และการท าสญัญาใชพ้ืน้ทีใ่นบรเิวณทา่เรอืสตัหบีระยะยาว  

ทัง้นี้ เพือ่ใหธุ้รกจิของบรษัิทเตบิโตในระยะยาว บรษัิทไดก้ าหนดกลยทุธก์ารด าเนนิธุรกจิในปี 2563 โดยมุง่เนน้

ด าเนินโครงการขนาดใหญ่ทั ้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ลดตน้ทุนการด าเนินงานเพื่อรักษาขีด

ความสามารถในการแขง่ขัน รวมทัง้พัฒนาความรูแ้ละความสามารถของบคุลากร ซึง่การด าเนนิการและกลยทุธท์ี่

กลา่วมานีจ้ะชว่ยสรา้งประโยชนใ์หแ้กผู่ถ้อืหุน้และลกูคา้ของบรษัิทในอนาคตขา้งหนา้ 

ขณะทีง่านในมอื (Backlog) มปีรมิาณเพิม่ขึน้ โดยบรษัิทยงัคงคาดหวังทีจ่ะเห็นการเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งในปี 2563 

สงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมรกิาและจนีทีย่งัคงด าเนนิตอ่ไปเพิม่โอกาสในการเขา้ไปรับงานใหก้บับรษัิทมากขึน้ 

ท าใหบ้รษัิทไดเ้ขา้รว่มประมลูงานโครงการขนาดใหญห่ลายแห่งทัง้ในและต่างประเทศ ในอตุสาหกรรมน ้ามันและ

กา๊ซ ปิโตรเคม ีเหมอืงแร ่รวมทัง้โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ ่เพือ่ความตอ่เนือ่งในการท างานตัง้แตปี่ 2564 

เป็นตน้ไป 

ในนามคณะกรรมการบรษัิทและคณะผูบ้รหิาร ขอขอบคุณทุกท่านและขอยนืยันอกีครัง้ว่า บรษัิทจะมุ่งมั่นในการ

ด าเนนิธุรกจิภายใตก้รอบการก ากับดูแลกจิการทีด่ีเพือ่สรา้งความเตบิโตอย่างยั่งยนืในระยะยาว และตระหนักถงึ

ผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ทัง้นี ้บรษัิทไมไ่ดรั้บผลกระทบมากนักจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ

ไวรัสโควดิ-19 จงึขอใหม้ัน่ใจวา่บรษัิทจะด าเนนิธรุกจิใหเ้ตบิโตอยา่งยัง่ยนืตอ่ไป 

ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาระเบยีบวาระการประชมุ ซึง่ประกอบดว้ยวาระทัง้หมด 8 วาระ ตามล าดับ

ดังตอ่ไปนี ้
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วาระที ่1 พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานในปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานในปี 2562 และรายงานประจ าปี 

2562 ซึง่ไดจั้ดสง่ QR Code ส าหรับเปิดไฟลเ์อกสารพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุแลว้ รายละเอยีด

ตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 และไดข้อใหน้ายวทิยา เชยีงอทุัย น าเสนอรายละเอยีดเกีย่วกับวาระนี้ต่อที่

ประชมุ ซึง่สรปุไดด้ังนี ้

ในปี 2562 ทีผ่า่นมา บรษัิทมกีารด าเนนิโครงการหลักจ านวน 5 โครงการ ดังนี ้

1)  โครงการ UPGN  เป็นงานผลติโครงสรา้งเหล็กและตดิตัง้อุปกรณ์ที่ใชใ้นกระบวนการผลิต

ส าหรับโรงแยกกา๊ซในประเทศบราซลิ ซึง่บรษัิทไดด้ าเนนิการสง่มอบสนิคา้เรยีบรอ้ยแลว้ในชว่ง

ไตรมาส 1 ปี 2563 

2)  โครงการ CRISP เป็นงานแปรรปูและประกอบกลุม่ช ิน้งานขนาดใหญใ่นอตุสาหกรรมน ้ามนัและปิ

โตรเคม ีโครงการตัง้อยูท่ีป่ระเทศสงิคโปร ์เป็นโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

3)  โครงการ Santos Onshore Upstream Development เป็นการจัดหาและแปรรูปโลหะเพื่อ

กอ่สรา้งชดุขดุเจาะแกส๊บนบก ในโครงการพัฒนาแหลง่แกส๊ตน้น ้า โครงการนีม้รีะยะรวมเวลา 3 

ปีแบบมเีงื่อนไขขยายสัญญาออกไปเป็น 4 หรอื 5 ปี โดยทีผ่่านมาบรษัิทไดรั้บงานเพิม่จาก

ลกูคา้อยา่งตอ่เนือ่ง ปัจจุบนั อยูร่ะหวา่งการด าเนนิโครงการในระยะที ่2  

4)  โครงการ LINDE เป็นงานตดิตัง้อปุกรณ์และงานทอ่ในอตุสาหกรรมกา๊ซทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิา  

5)  โครงการ PTTLNG เป็นงานสรา้ง LNG Receiving Terminal ในอุตสาหกรรมก๊าซของประเทศ

ไทย 

ในปี 2562 มรีายไดร้วมเท่ากับ 2,073 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 120 จากการที่บรษัิทไดรั้บงาน

โครงการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมน ้ามันและก๊าซ รวมทัง้อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีหลังจากทีร่าคา

สนิคา้โภคภัณฑเ์ริม่ปรับตัวเพิม่ขึน้ท าใหส้ถานการณ์อุตสาหกรรมหนักทั่วโลกมีสัญญานฟ้ืนตัว 

สง่ผลใหม้กีารลงทนุและพัฒนาโครงการในอตุสาหกรรมกอ่สรา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลังงานเพิม่มากขึน้ 

ปี 2562 ก าไรขัน้ตน้เทา่กับ 362 ลา้นบาท เทยีบกบัปีกอ่นหนา้ทีต่ดิลบเทา่กับ 61 ลา้นบาท ขณะที่

ก าไรสุทธิเพิ่มเป็น 47 ลา้นบาท จากที่ปีก่อนติดลบ 231 ลา้นบาท การปรับตัวดีขึ้นของผล

ประกอบการนัน้ สาเหตุหลักเกดิจากการรับรูร้ายไดอ้ย่างต่อเนื่องจากโครงการทีม่อียู่ เชน่ UPGN 

และโครงการทีบ่รษัิทชนะการประมูลไดรั้บงานในชว่งครึง่หลังของปี 2562 มผีลใหท้ัง้รายไดแ้ละ

ก าไรสทุธปิรับตัวดขีึน้ 

ในปี 2562 บราซลิยังคงเป็นตลาดหลัก โดยมสีัดส่วนรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 51 ของรายไดต้าม

สญัญาจากการรับรูร้ายไดข้องโครงการ UPGN ซึง่เป็นโครงการขนาดใหญใ่นอตุสาหกรรมน ้ามนัและ

ก๊าซทีป่ระเทศบราซลิ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทไดม้กีารกระจายการรับรูร้ายไดไ้ปยังตลาดอืน่เพิม่มาก

ขึน้ เชน่ ออสเตรเลยี สหรัฐฯ สงิคโปร ์รวมทัง้ประเทศไทย หลังจากทีเ่ริม่เขา้ไปรับงานตามประเทศ

ดังกลา่วมากขึน้ 

มลูค่างานทีย่ังไม่ไดรั้บรูร้ายได ้(Backlog) ณ สิน้ปี 2562 เท่ากับ 3,000 ลา้นบาท มรีายละเอยีด

ดังนี ้

 CRISP   2,010 ลา้นบาท  

• SANTOS (1&2)     330 ลา้นบาท 

• LINDE      330 ลา้นบาท 

• PTTLNG        60 ลา้นบาท 

• UPGN       270 ลา้นบาท (ไดส้ง่มอบสนิคา้เรยีบรอ้ยแลว้ในไตรมาส 1 ปี 2563) 



 
5 

ในปี 2559 หลังจากทีบ่รษัิทประกาศเจตนารมณ์ในการเขา้เป็นแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทย

ในการต่อตา้นการทุจริต บริษัทไดม้ีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติการต่อตา้นทุจริตและ

คอรรั์ปชัน่ รวมไปถงึมกีารพจิารณาทบทวนนโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีพรอ้มทัง้มกีารประเมนิ

และรายงานผลการประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

และตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ บรษัิทไดผ้า่นการรับรองเป็นสมาชกิในปี 2561 และในปี 2562  บรษัิท

ไดส้รา้งความเขา้ใจและขอความร่วมมอืไปยังคู่คา้และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการปฏบิัตติามนโยบาย

และแนวปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม แต่ในวาระนี้ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม ประธานฯ จงึไดแ้จง้ว่า

วาระนีเ้ป็นวาระเพือ่ทราบไมม่กีารลงคะแนน  

 

วาระที ่2 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิส าหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 และไดข้อให ้

นายวทิยา เชยีงอทุัย น าเสนอรายละเอยีดเกีย่วกบัวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ ซึง่สรปุไดด้ังนี ้

ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บังคับขอ้ 40 ก าหนดว่า

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารท างบดุลและบัญชกี าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชขีอง

บรษัิท เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัต ิงบการเงนิของบรษัิทส าหรับปี 2562 สิน้สุด

วันที ่31 ธันวาคม 2562 ซึง่ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแลว้ โดยผูส้อบบัญชไีด ้

แสดงความเห็นว่า งบการเงนิดังกล่าวไดแ้สดงฐานะการเงนิของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

และผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันโดยถูกตอ้งตามที่ควรใน

สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไดส้อบ

ทานงบการเงนิดังกล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามงบการเงนิซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ

รายงานประจ าปี 2562 ซึง่ไดจั้ดส่งใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มกับหนังสือเชญิประชุมฉบับนี้แลว้ โดยมี

รายละเอยีดตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1    

ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2562 สรปุสาระส าคัญไดด้ังนี ้

 

 

 

 

ณ สิน้ปี 2562 สนิทรัพยร์วมมมีูลค่าเพิม่ขึน้เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของมูลค่างานตามสัญญาทีย่ังไม่

เรียกเก็บจากลูกคา้ เช่นเดียวกับหนี้สนิรวมมมีูลค่าเพิม่ขึน้โดยมสีาเหตุหลักจากการเพิม่ขึน้ของ

เจา้หนี้การคา้ ซึง่เป็นไปตามปรมิานงานทีเ่พิม่ขึน้ โดยสว่นของผูถ้อืหุน้มมีลูค่าลดลงเนื่องจากการ

จา่ยเงนิปันผลจากก าไรสะสมในปี 2562 

 

ฐานะทางการเงนิ 

และผลการด าเนนิงาน 

ปี 2561  

(ลา้นบาท) 

ปี 2562 

(ลา้นบาท) 

การเปลีย่นแปลง 

รายไดร้วม 943.90 2,073.15 เพิม่ขึน้  119.64%      

ตน้ทนุงานตามสญัญา 970.33 1,655.83  เพิม่ขึน้    70.65% 

ก าไรสทุธ ิ  (231.21) 47.21  เพิม่ขึน้  120.42% 

ก าไรตอ่หุน้(บาท/หุน้)       (0.14) 0.03 เพิม่ขึน้  121.43% 

สนิทรัพยร์วม 3,910.29 4,406.38   เพิม่ขึน้    12.69% 

หนีส้นิรวม    122.00 739.10   เพิม่ขึน้  505.82% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 3,788.29 3,667.28  ลดลง       3.19% 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม แตเ่มือ่ไมม่กีารซกัถามอยา่งใด ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อื

หุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนีต้อ้งไดรั้บอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 ดว้ยคะแนน

เสยีงดังนี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,201,885,744 0 0 0 

     รอ้ยละ 100.00 - - - 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนมุตักิารงดจา่ยปนัผลและรบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 

ประธานฯ ไดข้อให ้นายวทิยา เชยีงอทุัย น าเสนอรายละเอยีดเกีย่วกบัวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ ซึง่สรปุได ้

ดังนี ้

บรษัิทมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธจิากงบ

เฉพาะกจิการภายหลังหักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมาย

ก าหนดและตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิท อยา่งไรก็ตาม การจา่ยเงนิปันผลดังกล่าวอาจมี

การเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรษัิท

เห็นสมควร 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปันผลในระยะ 3 ปีทีผ่า่นมามดีังนี ้

 ปี 2560 บรษัิทงดจ่ายเงนิปันผลเนื่องจากบรษัิทมผีลการด าเนนิงานขาดทุน และตอ้งการ

เก็บเงนิทีเ่หลอืเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน  

 ปี 2561  บรษัิทจา่ยเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนไมเ่กนิ 160 ลา้น

บาท  

ในปี 2562 นี้ ตามทีบ่รษัิทไดพ้จิารณาอยา่งรอบคอบโดยค านงึถงึสภาวะการประกอบธุรกจิ สภาวะ

ทางการตลาด โอกาสในการลงทุนและปัจจัยอืน่ที่เกีย่วขอ้ง พบว่าบรษัิทมีกระแสเงนิสดเพียง

พอทีจ่ะจา่ยเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนไมเ่กนิ 208 ลา้นบาท ตามทีไ่ด ้

แจง้ไปแลว้ แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 เป็นผลใหบ้รษัิทไดพ้จิารณาเลือ่นการ

ประชุมผูถ้ือหุน้ออกไป และเพือ่เป็นการลดผลกระทบที่อาจเกดิขึน้กับผูถ้อืหุน้จากการเลื่อนการ

ประชมุฯ ดังกล่าว ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่2/2563 ซึง่ประชมุเมือ่วันที่ 24 เมษายน 

2563 ไดม้มีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล โดยจา่ยจากก าไรสะสมในอตัราเดมิทีไ่ดเ้สนอไวหุ้น้

ละ 0.13 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 208 ลา้นบาท ซึง่หุน้ของบรษัิททีไ่ดซ้ือ้คนืตามโครงการซือ้

หุน้คนืจ านวน 3,109,800 หุน้ ไมม่สีทิธใินการรับเงนิปันผลนี ้โดยไดก้ าหนดใหว้ันพธุที ่18 มนีาคม 

2563 เป็นวันก าหนดสทิธผิูถ้อืหุน้ในการไดรั้บเงนิปันผลระหว่างกาล (Record Date) และจ่ายปัน

ผลระหวา่งกาลในวันองัคารที ่12 พฤษภาคม 2563 

การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลนี้คดิเป็นรอ้ยละ 440.58 ของก าไรสุทธซิ ึง่สอดคลอ้งเป็นไปตาม

นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิท บรษัิทจงึขอเสนอใหพ้จิารณางดจา่ยเงนิปันผลประจ าปีในครัง้

นี ้ 

ทัง้นี้ บรษัิทไมม่กีารจัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบรษัิทมสี ารองตามกฎหมายครบถว้น

ตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้  
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อื

หุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนีต้อ้งไดรั้บอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารงดจา่ยปันผลและรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลดว้ย

คะแนนเสยีงดังนี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,201,885,744 0 0 0 

     รอ้ยละ 100.00 - - - 

 

วาระที ่4 พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดี ประธานฯ และ

กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระและไดรั้บการเสนอชือ่กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่ ขอออกจาก

ทีป่ระชมุระหวา่งการพจิารณาในวาระนี ้โดยมอบหมายใหน้ายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ ท าหนา้ทีเ่ป็น

ประธานฯ ในวาระนีแ้ทน  

ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการเป็นผูช้ ีแ้จงรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุ  

เลขานุการ ไดช้ีแ้จงว่า ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของ

บรษัิทขอ้ 17 ก าหนดใหใ้นการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ 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 2563 นี้ มกีรรมการที่

ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ไดแ้ก ่

1)  นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์                  
2)  นายคลิ ยงั ล ี           

3)  นายเชงิ จนิ ล ี    

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการซึง่ไม่รวม

กรรมการที่มสี่วนไดเ้สยีไดพ้จิารณาคุณสมบัตใินดา้นต่างๆ โดยดูถงึความเหมาะสมดา้นคุณวุฒ  ิ

ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญจากหลากหลายวชิาชพี รวมถงึผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการ

บรษัิทในชว่งทีผ่่านมาแลว้ เห็นวา่กรรมการทัง้ 3 คน มคีุณสมบตัเิหมาะสม สมควรไดรั้บการแต่งตัง้

กลับเขา้เป็นกรรมการของบรษัิทต่ออกีวาระหนึง่ โดยประวัตยิ่อและขอ้มูลของกรรมการทัง้ 3 คน 

ปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 ทีไ่ดส้ง่ไปพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

คณะกรรมการไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 คน กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง

อกีวาระหนึ่ง โดยกรรมการล าดับที่ 1 จะเป็นกรรมการอสิระเนื่องจากมีคุณสมบัตสิอดคลอ้งกับ

ขอ้ก าหนดตามขอ้บงัคับตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้นี ้เนือ่งจากธรุกจิของบรษัิทเป็นธรุกจิ

ทีม่ลีักษณะเฉพาะ ตอ้งอาศัยผูท้ีม่คีวามเขา้ใจ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น จงึท า

ใหผู้ท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมมจี านวนจ ากัด ทางบรษัิทมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหก้รรมการอสิระด ารง

ต าแหน่งเกนิกวา่ 9 ปี 

ประวัตขิองกรรมการทัง้ 3 คนมดีังนี ้
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1) นายบุญช่วย ก่อกจิโรจน ์ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ เป็นผูม้ีคุณสมบัตเิป็น
กรรมการอสิระตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จบการศกึษาปรญิญาโท
สาขาบรหิารธรุกจิ ปรญิญาตรสีาขาวศิวกรรมศาสตร ์และอกีหลายสาขา เป็นผูเ้ชีย่วชาญในดา้น
ระบบการบรหิารคุณภาพการจัดการสิง่แวดลอ้ม การจัดการอาชวีอนามัยความปลอดภัย ตาม
มาตรฐานสากลต่างๆ ประกอบกับมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ การบรหิาร
จัดการความเสีย่ง การป้องกันการทุจรติ และระบบการควบคุมภายในองคก์ร ซึง่เป็นประโยชน์
ตอ่การตรวจสอบและการควบคมุภายในขององคก์รอยา่งมาก 

 

2) นายคลิ ยงั ล ีปัจจบุันด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรหิารและประธานกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง เป็นหนึง่ในผูก้อ่ตัง้บรษัิทในปี 2537 ภายใตช้ือ่ บรษัิท บเีจซ ีอนิดัสเตรยีล จ ากดั และจาก
วสิัยทัศน์อันกวา้งไกลมองเห็นถงึโอกาสในการรับงานตา่งประเทศ ในปี 2544 บรษัิทจงึไดเ้ริม่
ขยายการบรกิารใหแ้กลู่กคา้ในต่างประเทศ และเป็นผูน้ าทีไ่ดน้ าพาบรษัิทผ่านวกิฤตเศรษฐกจิ
ต่างๆ และเตบิโตมาไดจ้นถงึปัจจุบัน จากประสบการณ์ในการบรหิารงานที่มมีายาวนานเป็น
ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการบรหิารงานและด าเนนิธรุกจิของบรษัิท  

 
3) นายเชงิ จนิ ล ีปัจจุบันด ารงต าแหน่งผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายโครงการ กรรมการบรหิาร 

และกรรมการบรหิารความเสีย่ง จบการศกึษาปรญิญาตรแีละปรญิญาโทสาขาวศิวกรรมเคม ีเป็น

ผูม้คีวามรูค้วามสามารถดา้นการบรหิารงานโครงการ และกระบวนการผลติ มปีระสบการณ์ในการ

บรหิารงานมากวา่ 15 ปี      

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อื

หุน้ลงคะแนนเสยีง วาระนีต้อ้งไดรั้บอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ในวาระนี้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีบรษัิทไดเ้ก็บบตัรลงคะแนนจากผูถ้อื

หุน้ทกุรายทีเ่ขา้ประชมุ ทัง้กรณี “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง”  

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตแิต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ

อกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงดังนี ้ 

1)  นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์(กรรมการอสิระ)  

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,201,885,244 500 0 0 

     รอ้ยละ 99.99 นอ้ยกวา่ 0.0001 - - 

   

      2)  นายคลิ ยงั ล ี(กรรมการ)  

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,201,885,744 0 0 0 

     รอ้ยละ 100.00 - - - 

     
 

3)  นายเชงิ จนิ ล ี(กรรมการ)  

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,201,885,744 0 0 0 

     รอ้ยละ 100.00 - - - 
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วาระที ่5 พจิารณาอนมุตักิารเพิม่จ านวนกรรมการและแตง่ต ัง้กรรมการเขา้ใหมจ่ านวน 1 ทา่น 

 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการ ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ 

 เลขานุการ ไดช้ีแ้จงว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบรษัิทมจี านวน 9 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการอสิระ

จ านวน 4 ท่าน กรรมการบรหิารจ านวน 5 ท่าน บรษัิทยังไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา 

อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบรษัิทซึง่พจิารณาตามหลักเกณฑว์ธิกีารสรรหาแลว้เห็นควรเพิม่จ านวน

กรรมการอกี 1 ทา่น จากเดมิ 9 ทา่น รวมเป็น 10 ทา่น เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการก ากบัดแูลกจิการ 

โดยคณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณากลั่นกรองคุณสมบัตบิุคคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการ

ใหม่ นายมายังซับ ซอง แลว้เห็นว่าเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ มีคุณสมบัตเิหมาะสมกับการ

ประกอบธุรกจิของบรษัิท มคีุณสมบตัคิรบถว้น และไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามพระราชบัญญัตบิรษัิท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ตลอดจนประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง  

 ประวัตยิอ่และขอ้มลูของนายมายงัซบั ซอง ปรากฎตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ดังนี ้

 นายมายังซับ ซอง จบการศกึษาปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวทิยาลัยยอนเซ ซึง่เป็น

หนึง่ในมหาวทิยลัยทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ีเป็นผูม้ปีระสบการณ์และเชีย่วชาญในดา้นการเงนิ การ

ลงทุน การตลาด การวางแผนกลยทุธในการสรา้งแบรนดส์นิคา้เพือ่เพิม่มูลค่าใหก้ับองคก์ร ซึง่จะ

เป็นประโยชนใ์นการเตบิโตของบรษัิทเป็นอยา่งยิง่ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อื

หุน้พจิารณาการเพิม่จ านวนกรรมการจากเดมิ 9 ท่าน รวมเป็น 10 ท่าน และแต่งตัง้นายมายังซับ 

ซอง เป็นกรรมการเขา้ใหม่ วาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารเพิม่จ านวนกรรมการจากเดมิ 9 ท่าน รวมเป็น 10 ท่าน และ

แตง่ตัง้นายมายงัซบั ซอง เป็นกรรมการเขา้ใหมจ่ านวน 1 ทา่น ดว้ยคะแนนเสยีงดังนี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,201,885,744 0 0 0 

     รอ้ยละ 100.00 - - - 

 

วาระที ่6 พจิารณาอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

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 2563 ไดผ้่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากทีป่ระชุม

คณะกรรมการบรษัิท โดยเปรยีบเทยีบอา้งองิจากบรษัิทจดทะเบยีนทีอ่ยูใ่นกลุม่ธรุกจิเดยีวกนั ระดับ

รายได ้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถงึพจิารณาจากผลการ

ด าเนนิงานของบรษัิทและภาระหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของกรรมการ โดยใหค้งอตัราเดยีวกบัปี 2562  

โดยมรีายละเอยีดดังนี ้
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  2562 2563 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 
- 

    หมายเหต:ุ  1) เบีย้ประชมุจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

     2) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารพจิารณาไมรั่บเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนในสว่นนี้ 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ี่

ประชมุพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอ ในวาระนีต้อ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บ

มอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงดังนี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,201,885,744 0 0 0 

     รอ้ยละ 100.00 - - - 

 

วาระที ่7 พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 และก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2563 

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

เชีย่วชาญดา้นการตรวจสอบธุรกจิบรกิารรับเหมากอ่สรา้ง รวมทัง้ใหค้ าแนะน าและใหค้ าปรกึษาใน

เรื่องเกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร และระบบควบคุมภายในไดเ้ป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการ

ตรวจสอบจงึเห็นควรใหเ้สนอคณะกรรมการพจิารณาเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมัติ

การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชจีากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ไดแ้ก ่ 
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 นายชยัยทุธ องัศวุทิยา   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 หรอื  

 นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563 หรอื  

 นางสาวดรณี สมก าเนดิ               ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5007 หรอื 

 นางสาวจารณีุ น่วมแม ่  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5596 

พรอ้มเสนอใหพ้จิารณาอนุมตัคิา่สอบบญัชขีองบรษัิทประจ าปี 2563 เป็นเงนิ 1,350,000 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 – ปี 2562 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 2563 ทีส่ านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซิ

เอท ไดเ้สนอมานัน้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามคีวามเหมาะสมกับประเภทธุรกจิและขนาด

ธรุกรรมของบรษัิท 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

คา่บรกิาร 
คา่ตอบแทน 

ปี 2562 

คา่ตอบแทน 

ปี 2563 
เปลีย่นแปลง 

คา่สอบบญัช ี(Audit Fee):    

- คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี (บาท) 580,000  600,000 20,000 

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

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

รวมคา่สอบบญัชสี าหรบัปี (บาท) 1,290,000 1,350,000 60,000 

คา่บรกิารอืน่ (Non-Audit Fee):    

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

        หมายเหต:ุ  คา่บรกิารขา้งตน้ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ ซ ึง่ผูส้อบบญัชจีะเรยีกเก็บตามคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
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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 2563 ตามที่

เสนอ ในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

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

รายชือ่ดังตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท ส าหรับปี 2563  

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 2563 เป็นเงนิจ านวน 1,350,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดังนี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จ านวน (เสยีง) 1,201,885,744 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 14.39 น.  

 

 

      ลงชือ่                                                      ประธานทีป่ระชมุ 

                                    (       นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์      ) 

 

      ลงชือ่                                                      ผูบ้นัทกึการประชมุ 

                         (     นางสาวนภสร ธรรมพทิักษ์      ) 


