รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2558
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ%ง จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานทีป% ระชุม
ประชุมเมือวันศุกร์ ที 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไวโอเลต โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รี สอร์ ท
เลขที 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
เริ%มประชุมเวลา 14.00 น.
นายวุฒิชยั เศรษฐบุ ตร กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ทําหน้าที พิธีกรในที ประชุ มได้กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมทุ กท่าน พร้อมทั<งแนะนําคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที เข้าร่ วมประชุมแก่ผูถ้ ื อหุ ้นทราบ ซึ งมี
รายนามดังนี<
กรรมการทีเ% ข้ าร่ วมประชุม
1. ศ.ดร.บวรศักดิ@
2. นายโสภณ
3. นายธิติพงศ์
4. ดร.ธวัช
5. นายวุฒิชยั
6. นายสุชาติ
7. นางพรรณี
8. ดร.วิชญะ
9. ดร.อิทธิพล

อุวรรณโณ
ผลประสิ ทธิ@
ตั<งพูนผลวิวฒั น์
อนันต์ธนวณิ ช
เศรษฐบุตร
บุญบรรเจิดศรี
จารุ สมบัติ
เครื องาม
เดียววณิ ชย์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ/กรรมการบริ หาร และเลขานุการบริ ษทั
ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายพินิจ

จารุ สมบัติ

ประธานทีปรึ กษาบริ ษทั

ผู้สอบบัญชี
1. นายสมคิด

เตียตระกูล

ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั แกรนท์ ธอน ตัน จํากัด

เจ้ าหน้ าทีฝ% ่ ายกฎหมาย
1. นายนิธิ
ธุรารัตน์

นักกฎหมาย

จากนั<นพิธีกรได้ช< ีแจงถึงวิธีการปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนว่าบริ ษทั ฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสี ยงให้ผูถ้ ือ
หุน้ ทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสี ยงไว้แล้วในช่วงทีเข้ามาลงทะเบียนประชุม โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั<น ตาม
ข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท ให้ใ ช้ระบบ 1 หุ ้น ต่ อ 1 เสี ย ง โดยไม่ใ ช้ระบบสะสมคะแนน ซึ งวิธี การปฏิ บัติใ นการออกเสี ย ง
ลงคะแนนซึงแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี<
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1) ผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมด้วยตนเอง ให้ผูถ้ ือหุ ้นที ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริ ษทั หรื องดออก
เสี ยงในแต่ละวาระเมือได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้วให้ยกมือขึ<น โดยจะมีเจ้าหน้าทีเดิ นเข้าไปเก็บบัตร
ลงคะแนนของผู ้ถื อ หุ ้ น คนนั<น กรณี ที ไม่ มี ผู ้ถื อ หุ ้ น ยกมื อ จะถื อ ว่า ผู ้ถื อ หุ ้ น คนนั<น ๆ มี ม ติ เ ห็ น ชอบกับ ข้อ เสนอของ
คณะกรรมการบริ ษทั จากนั<นก็จะทําการประมวลผลคะแนน โดยบริ ษทั จะนําคะแนนทีไม่เห็นชอบด้วยหรื องดออกเสี ยง
หักออกจากคะแนนเสี ยงทั<งหมดทีมาประชุมในช่วงวาระนั<นๆ และประกาศผลคะแนนให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบในแต่ละวาระ
2) ผูม้ าประชุมที ได้รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น ให้ผูร้ ับมอบฉันทะตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ซึ งมีเงือนไขให้
ออกเสี ยงหลังจากทีได้รับฟังคําชี<แจงหรื อคําอธิ บายในแต่ละวาระแล้ว โดยออกเสี ยงวิธีการเดียวกับกรณี ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุม
ด้วยตนเอง ส่ วนผูร้ ับมอบฉันทะ ทีผูม้ อบฉันทะได้กาํ หนดการออกเสี ยงไว้ล่วงหน้าทุกวาระก็ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยง
ตามทีกําหนดไว้ ล่วงหน้าของผูม้ อบฉันทะหรื อผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงในวาระใดไว้หรื อระบุ
ไม่ชดั เจน ก็ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงได้ตามทีเห็นสมควร เช่นเดียวกับกรณี ผถู ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
เมือได้มีการออกเสี ยงลงคะแนนแล้ว ประธานในที ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ทีประชุม
ทราบ
สิ ทธิในการแสดงความคิดเห็น หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ คิดเห็นหรื อซักถาม ให้ยกมือขึ<น พร้อมแจ้งชือ นามสกุล
ในกรณี ทีเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ท่านใด จากนั<นให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม
เพือให้ทีประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว
พิธีกรได้แจ้งต่อทีประชุมว่า ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนหุน้ ของบริ ษทั วันที 19 มีนาคม 2558 บริ ษทั มีผูถ้ ือหุ ้นทั<งหมด
18,916 ราย จํานวน 5,562,876,782 หุน้ มีผถู ้ ือหุน้ สัญชาติไทย 18,901 ราย จํานวน 5,496,038,969 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 98.80
มีผถู ้ ือหุน้ สัญชาติต่างด้าว 15 ราย จํานวน 66,837,813 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.20
โดยการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 นี< ได้มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะมาเข้าร่ วมประชุม จํานวน 87 ราย
นับเป็ นจํานวนหุ ้นทั<งสิ< นจํานวน 2,082,975,328 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 37.44 ของจํานวนหุ ้นที จําหน่ายได้ท< งั หมดจํานวน
5,562,876,782 หุน้ จึงมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และมีจาํ นวนหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ท< งั หมาย ถือว่าครบองค์ประชุม ตามกฎหมาย
ศ.ดร.บวรศักดิ@ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที เป็ นประธานในทีประชุมได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ ้น
และผูร้ ับมอบฉันทะ ตัวแทนผูถ้ ือหุน้ จากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทีได้มาเข้าร่ วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2558 ในครั<งนี< และได้มอบหมายให้ นายโสภณ ผลประสิ ทธิ@ รองประธานกรรมการ ทํา
หน้าที เป็ นประธานในที ประชุมแทน และดําเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีกําหนดให้หนังสื อนัดประชุม
ดังต่อไปนี<
วาระที% 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ประชุมเมือ% วันที% 25 เมษายน 2557

พิธีกรได้แจ้งต่อทีประชุมว่า บริ ษทั ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ประจําปี 2557 ประชุมเมือวันที
25 เมษายน 2557 และได้จดั ทํารายงานการประชุมดังกล่าวส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์
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ภายในระยะเวลาที กําหนด พร้ อมทั<งเผยแพร่ ผ่านเว็บไซท์ www.gel.co.th แล้วโดยมี รายละเอี ยดตามสําเนารายงานการ
ประชุมทีส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ตามรายละเอียดทีส่งมาด้วยลําดับที 1
โดยคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2557 เมือวันที 25
เมษายน 2557 ตามทีเสนอ
ประธานสอบถามในทีประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิมเติม คัดค้าน หรื อเห็นเป็ นอย่างอืนหรื อไม่ หากไม่มี
ท่านใดสอบถามหรื อคัดค้านประการใด ขอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557
ประชุมเมือวันที 25 เมษายน 2557
มติทปี% ระชุม : ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 ประชุมเมือวันที 25 เมษายน 2557
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี<
ในวาระนี<มีผถู ้ ือหุน้ มาเพิมขึ<นอีก 14 ราย คิดเป็ นจํานวน 15,445,109 หุน้ รวมมีผถู ้ ือหุน้ ทั<งสิ<น 101 ราย
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีเ% ข้ าร่ วมประชุม
มติ
คะแนนเสียง
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย
2,098,420,437
100.0000
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
-

วาระที% 2

พิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ

ประธานมอบหมายให้ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดผล
การดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2557
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยในรอบปี 2557 ซึงสามารถสรุ ปได้ดงั นี<
งบการเงินรวม – งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
สิ นทรัพย์รวม
หนี<สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ปี 2557
5,797.83
847.84
4,949.99
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ปี 2556
4,260.69
569.12
3,691.57

ปี 2555
1,138.74
212.94
925.80

งบการเงินรวม – งบกําไร (ขาดทุน)
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ รวม
รายได้หลัก
รายได้อืนๆ
ค่ าใช้ จ่ายรวม
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่ วม
รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ สําหรับปี

ปี 2557
3,404.12
3,258.89
145.23
(3,185.88)
(2,907.13)
(278.75)
218.24
25.24
(57.77)
185.71

ปี 2556
1,672.62
1,546.14
126.48
(1,452.10)
(1,258.26)
(193.84)
220.52
27.88
10.23
258.63

กราฟแสดงอัตราส่ วนรายได้ จากผลิตภัณฑ์ แต่ ละชนิดของ GEL ย้ อนหลัง 3 ปี (2555-2557)
120%
100%

4%
4%

3%

2%
3%

2%

80%
60%

คอนกรี ตเสริ มใยแก้ว (GRC)

69%

67%

73%

0%

เสาเข็ม (PCP)
ผนังคอนกรี ตสําเร็ จรู ป (PW)

40%
20%

ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษ (SCP)

พื<นคอนกรี ตไร้คาน (PT)

18%

14%

10%
12%

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

9%

10%
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ปี 2555
1,060.54
882.79
177.75
(901.22)
(737.28)
(163.94)
159.32
159.32

กราฟแสดงรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ (เสาเข็ม)
เสาเข็ม (PCP)
Millions THB
1,200.00
1,000.00

1,005.92

913.48

800.00
568.63

600.00

470.95
367.98

400.00
200.00
-

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

กราฟแสดงรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์
Millions THB
300.00

269.97

250.00
200.00
150.00
100.00
50.00

98.14
68.68

124.74

32.44
17.72

119.86

44.07
16.42
15.80

148.57 156.31
126.25

73.08
36.72
28.99

39.69 35.07 44.39
30.05

ปี 2553
ปี 2554
พืนU คอนกรีตไร้ คาน (PT)
คอนกรีตเสริมใยแก้ ว (GRC)

ปี 2555

ปี 2556
ปี 2557
ผนังคอนกรีตสํ าเร็จรู ป (PW)
ผลิตภัณฑ์ ซีเมนต์ พเิ ศษ (SCP)

โดยคณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควรให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นรับทราบและรับรองผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั
ประจําปี 2557 ตามรายละเอียดทีส่งมาด้วยลําดับที 2 ซึงได้จดั ส่งให้ผูถ้ ือหุ ้นได้พิจารณาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 ในครั<งนี<แล้ว
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นายธิติพงศ์ ตั<งพูนผลวิวฒั น์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที บริ หาร ได้แสดงความคิ ดเห็ นเพิมเติ มว่าบริ ษทั มี
เป้ าหมายในการสร้างผลกําไรอย่างยังยืน โดยมุ่งเน้นทีจะสร้างผลกําไรจากการดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริ ษทั มิใช่กาํ ไร
จากการซื<อขายหุน้ ทีมีราคาผันผวน การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ในปี นี<เป็ นอีกปี ทีมีความท้าทายด้วยปั จจัยและสภาพแวดล้อม
ของเศรษฐกิจ การเมือง และโครงการต่างๆทียังมีความไม่แน่นอน บริ ษทั จะต้องดําเนิ นธุรกิจต่อไปได้ดว้ ยธุรกิจของบริ ษทั
เอง โดยบริ ษทั มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาฝึ กอบรมทักษะให้แก่พนักงาน ควบคุมต้นทุนการผลิต การเข้าไปขยายฐานลูกค้าใน
ประเทศพม่า และการขยายโรงงานใหม่ทีกําลังจะสร้างเสร็ จภายในปี นี<
นาย วิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นาง สุวรรณี ฐิติโชติรัตนา ได้สอบถามถึง โรงงานทีเชียงรากน้อย ใน
เฟสที1 ส่วนของผลิตภัณฑ์พรี คาสต์ทีกําลังจะเริ มผลิตในไตรมาส 2/2558 จะแล้วเสร็ จประมาณเดือนไหนของไตรมาสที 2
หลังจากเริ มผลิตในไตรมาสที 2 มีคาํ สังซื<อรองรับเลยหรื อไม่ และคาดว่ากําลังการผลิตภายในสิ<นปี นี<เป็ นกีเปอร์เซนต์ แ ล ะ
ได้สอบถามเพิมเติม ถึงโรงงานทีเชียงรากน้อยในเฟสที 2 ทีน่าจะแล้วเสร็ จในไตรมาสที 3 ตามทีบริ ษทั ได้แจ้งไว้ในตลาด
หลักทรั พ ย์ จะเปิ ดประมาณเดื อ นไหน มี คาํ สังซื< อ รองรั บเลยหรื อไม่ กํา ลัง การผลิ ต คาดว่าประมาณเท่ า ไร และขอให้
เปรี ยบเทียบโรงงานทีเชียงรากน้อยกับโรงงานปั จจุบนั
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ชี<แจงต่อทีประชุมว่า ในส่วนของโรงงานทีเชียงรากน้อยใน
เฟสที 1 ขณะนี< การประกอบเครื องจัก รได้เ สร็ จสิ< น แล้ว คาดว่าจะผลิ ต เพือนํา ไปจําหน่ า ยได้ไ ม่น่ า จะเกิ นปลายเดื อ น
พฤษภาคม กําลังการผลิตอยูท่ ีประมาณ 800,000 – 1,000,000 ตารางเมตร และบริ ษทั ได้มีการรองรับในส่ วนของฐานลูกค้า
ไว้แล้วซึ งจะเห็ นได้จากยอดขายในส่ วนของ Prescast ทีมีอตั ราการเติบโตอย่างมากในปี ที ผ่านมา เนื องจากบริ ษทั มีการ
บริ หารจัดการขยายโรงงานชัวคราวเพือให้มีทีมงานและลูกค้า เพือรองรับกําลังการผลิตของโรงงานใหม่ทีกําลังจะสร้างเสร็จ
ในส่ วนของกําลังการผลิตบริ ษทั มีฐานลูกค้าอยู่ทีประมาณ 60-70 เปอร์ เซนต์ โรงงานที เชี ยงรากน้อยเป็ นโรงงานที ผลิ ต
ผลิ ต ภัณ ฑ์โ ครงสร้ า งของบ้า นหรื อ ตึ ก ที มี ชิ< น ส่ ว นพื< น ฐานที เหมื อ นหรื อ ใกล้เ คี ยงกัน จํา นวนมากสามารถเข้า โรงงาน
Automation เพือการผลิตทีมีคุณภาพ รวดเร็ ว และประหยัด ส่ วนผลิตภัณฑ์ทีต้องใช้เทคนิ คในการผลิตมากขึ<น บริ ษทั จะใช้
โรงงานแห่งที 2 ผลิต กําลังการผลิตของโรงงานแห่ งที 2 นี< คาดว่าจะอยูท่ ี 1 ใน 3 ของโรงงาน Automation แต่ท< งั นี< ท< งั นั<นก็
ต้องขึ<นอยูก่ บั ประเภทของผลิตภัณฑ์และปริ มาณของคําสังซื<อ
นาย วิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นาง สุ วรรณี ฐิติโชติรัตนา สอบถามเพิมเติมถึง ความคืบหน้า
บริ ษทั ซันเทค และทีดินซึงเป็ นทีตั<งของบริ ษทั ซันเทค
นายธิติพงศ์ ตั<งพูนผลวิวฒั น์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ชี<แจ้งต่อทีประชุมว่า บริ ษทั ซันเทค นั<น
บริ ษทั มีมุมมองในเรื องของการขยายธุรกิจเสาเข็มไปยังพื<นทีภาคตะวันออก เพือลดต้นทุนการขนส่ งและเพิมความสามารถ
ในการแข่งขันการจําหน่ายเสาเข็มในภูมิภาคทีเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศไทย
พิชญา ศรี ยะศักดิ@ ผูร้ ับมอบฉันทะจาก สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามถึง จํานวนคู่แข่งรายใหญ่ของ
ผลิตภัณฑ์ Prescast และ ซีเมนต์ชนิดพิเศษทีเพิมขึ<น 10 กว่า ราย และในส่วนของบริ ษทั ได้มีการขยายโรงงานใหม่คาดว่าใน
อนาคตจะเป็ นอย่างไร การเข้าไปลงทุนในบริ ษทั มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน) มีผลดีอย่างไร และความสนใจของบริ ษทั
ในการเข้าเป็ นแนวร่ วมต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน ทีจัดขึ<นโดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
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ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ชี<แจงต่อทีประชุมว่า คู่แข่งในตลาดมีอยู่หลายราย
และได้มีการนําเทคโนโลยี Prescast มาใช้กนั เป็ นจํานวนมาก อย่างไรก็ดีบริ ษทั มีความเชือมันในทีมผูบ้ ริ หารและทีมงานทีมี
ประสบการณ์ของบริ ษทั สิ งทีเป็ นจุดแข็งของบริ ษทั ได้แก่ประวัติของบริ ษทั ที มีความเป็ นมาที ยาวนาน และมีชือเสี ยงใน
วงการวิศวกรรมมาโดยตลอด เป็ นบริ ษทั ทีมีคุณภาพได้มาตราฐานและมีความเชือถือในวงการวัสดุก่อสร้าง สิ งทีสําคัญอีก
เรื องหนึงคือ เรื องของต้นทุนในการผลิตซึงเป็ นเหตุผลหนึงในการลงทุนเครื องจักรทีทันสมัยเพือเพิมคุณภาพและลดต้นทุน
ในเวลาเดี ยวกัน นอกจากนั<นบริ ษทั เรายังมีจุดแข็งที บริ ษทั อืนอาจจะยังไม่มี ได้แก่บริ ษทั มีผลิ ตภัณฑ์ท< งั หมด 5 ชนิ ดที
สามารถร่ วมกันสร้างกําลังผนึ ก (synergy) ในโครงการก่อสร้าง 1 โครงการ ผูผ้ ลิตวัสดุก่อสร้างที สามารถมีผลิตภัณฑ์ที
ตอบสนองความต้องการทีหลากหลายและสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้มากกว่าจึงมีความได้เปรี ยบอย่างมาก
นายพินิจ จารุ สมบัติ ประธานทีปรึ กษาบริ ษทั มีความคิดเห็นเพิมเติม เกี ยวกับเรื องการแข่งขันทางการตลาด
บริ ษทั มุ่งเน้นเรื องการลดทุนและเพิมประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน เพือเพิมความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาได้
จํานวนมาก ฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ได้มีการปรึ กษาเรื องการทําการตลาด เพือทําให้บริ ษทั นั<นมีการเติบโตจาก
ผลประกอบการทีเพิมขึ<น
นายธิ ติพงศ์ ตั<งพูนผลวิวฒั น์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ชี<แจ้งเพิมเติมต่อทีประชุมว่า เรื องการ
ผลิตเหล็กรู ปตัวซี เหล็กรางนํ<า หรื อเหล็กรู ปพรรณอืนๆ ที ใช้ในอุตสาหกรรมโครงสร้างพิ<นฐาน เช่นการสร้างเมือง ใน
ปั จจุบนั ทางประเทศพม่าต้องพึงพาผลิตภัณฑ์ขา้ งต้นอย่างมาก บริ ษทั จึงได้ศึกษาถึงความเป็ นไปได้ในการขยายธุรกิจไปยัง
ประเทศพม่า และเนื องจากทาง Millcon มีเทคโนโลยี และมี Knowhow อยูแ่ ล้วจึงมีความเป็ นไปได้ในการประกอบธุรกิจ
ร่ วมกัน ในปี นี< เองบริ ษทั ได้เริ มจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เช่น Post-Tensioned , ปูนซี เมนต์ชนิ ดพิเศษ บริ ษทั ได้มีการ
จําหน่ายออกไปตั<งแต่ไตรมาสที 1 หรื อในช่วงต้นปี ทีผ่านมา และจะขยายต่อไปอย่างต่อเนื องหากมีฐานลูกค้าทีมันคง อนึ ง
ในอนาคตบริ ษทั มีความสนใจทีจะมีโรงงาน Prescast ในประเทศพม่า
นายธิ ติพงศ์ ตั<งพูนผลวิวฒั น์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ชี<แจ้งต่อทีประชุมเรื อง โครงการแนว
ร่ วมต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน บริ ษทั ได้มีความสนใจและยินดีทีจะเข้าเป็ นแนวร่ วมต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ในปี นี< บริ ษทั มี
นโยบายในเรื องดังกล่าว มีพยายามทีจะสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันและการทุจริ ตต่างๆ
พิธีกรได้ช< ีแจ้งต่อทีประชุมเพิมเติม ถึงเรื อง การเข้าเป็ นแนวร่ วมต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน ว่าทางคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้มีมติประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็ นแนวร่ วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ขณะนี< อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ชี<แจ้งเพิมเติมต่อทีประชุม เกียวกับเรื องการลงทุนใน
ประเทศพม่า บริ ษทั ได้มีการเริ มลงทุนก่อสร้างโรงงานกับทาง Millcon และจาก synergy ทีเกิดขึ<นกับ Millcon ทําให้บริ ษทั
สามารถขายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ในประเทศพม่าได้ อนึงประเทศพม่ากําลังเปิ ดประเทศและธุรกิจก่อสร้างกําลังเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดดและเป็ นทีต้องการอย่างมาก อย่างไรก็ตามการทีบริ ษทั ในประเทศไทยจะเข้าไปทําธุรกิจในประเทศพม่า ก็เป็ น
เรื องที ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะเรื องของการสร้าง Connection ซึ งจะต้องใช้เวลาในการสร้างธุ รกิ จ แต่เนื องจากบริ ษทั มี
synergy กับทาง Millcon จากการเข้าร่ วมลงทุน และ Millcon ได้เข้าไปศึกษาตลาดในประเทศพม่าและมี Connection เป็ น
ระยะเวลากว่า 5 ปี แล้ว ทําให้บริ ษทั สามารถติดต่องานภายในเวลาไม่ถึง 3 เดือน บริ ษทั ก็สามารถมีคาํ สังซื<อจากประเทศพม่า
ได้
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นาย กฤษณะ สุภานันท์ ผูถ้ ือหุน้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ การส่ งงบการเงินเข้าตลาดหลักทรัพย์มีความล่าช้า ขอให้
บริ ษทั ช่วยเร่ งรัดในการออกงบการเงินให้เร็ วขึ<น
หลังจากนั<น นาย กฤษณะ สุภานันท์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามถึง หมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 51 ในรายของ
ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตอยูท่ ี 1,500 ล้าน แต่ Suntech อยูท่ ี 1,700 ล้าน ซึ งมันมากกว่า คอนกรี ต แต่กาํ ไรขึ<นต้นของ Suntech ตํา
ซึ งมีอยู่ 14 ล้าน นาย กฤษณะ สุ ภานันท์ ผูถ้ ือหุ ้น ขอสอบถามกรรมการผูม้ ีอาํ นาจได้แก่ ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช และดร.
อิทธิ พล เดียววณิ ชย์ ถึงแนวโน้มการทําธุรกิจใน Suntech เนื องจากการทีบริ ษทั เข้าไปถือหุ ้นของ Suntech คิดเป็ นร้อยละ
100 ทําให้มีผลต่องบการเงินรวม
นายโสภณ ผลประสิ ทธิ@ ประธานในทีประชุม ได้ช< ีแจ้งกรณี ที นาย กฤษณะ สุ ภานันท์ ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามถึง
ความล่าช้าในการส่งงบการเงิน เนืองจากท่านประธานกรรมการบริ ษทั มีความใส่ใจทีจะเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ในทุกๆครั<ง ซึงท่านมีภาระกิจทีต้องปฎิบตั ิหน้าทีอยูค่ ่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ดีท่านสามารถทีจะมาเข้าร่ วมประชุมได้ในทุก
ครั<ง และบริ ษทั จะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในการส่งงบการเงินล่าช้า
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ชี<แจ้งต่อทีประชุมกรณี นาย กฤษณะ สุ ภานันท์ ผูถ้ ือ
หุน้ ได้สอบถามกรรมการผูม้ ีอาํ นาจในบริ ษทั Suntech ถึงแนวโน้มการทําธุรกิจใน Suntech ว่า Suntech เป็ นธุรกิจขายเศษ
เหล็ก ซึ งมีความแตกต่างจากธุรกิจคอนกรี ตของบริ ษทั ก่อนหน้านี< Suntech อาจจะมีผลประกอบการที ไม่ค่อยดี เท่าทีควร
แต่จากการทีบริ ษทั เข้าไป Take over บริ ษทั ซันเทคทําให้บริ ษทั มีความสามารถในการลดต้นทุน ซึ งเหล็กเป็ นหนึ งใน
วัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และในปี นี< ก็จะมีการติดต่อกับผูผ้ ลิตเหล็กรายอืนๆเพิมขึ<นอีกด้วย ทําให้ผล
ประกอบการในปี นี<น่าจะกลับมาดีข< ึนเรื อยๆ
นาง ประภาพรรณ อินนัดดา ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามถึง โรงงานในพม่า จะเปิ ดดําเนิ นการได้ในช่วงไหน และ
กําลังการผลิตมีประมาณเท่าไร
นายธิติพงศ์ ตั<งพูนผลวิวฒั น์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ชี<แจ้งต่อว่าบริ ษทั ได้มีการประชุมร่ วมกับ
Millcon เรื องการลงทุนในพม่า Millcon มีฐานลูกค้าในเมืองไทยทีมีความต้องการใช้เหล็กรู ปตัว C และท่อ ซึ งปั จจุบนั
Millcon ได้ซ<ื อวัสดุดิบหลัก ได้แก่ เหล็กรี ดร้อนชนิ ดม้วน (Hot Rolled Coil) จากผูผ้ ลิตภายในประเทศ เนื องจากประเทศ
ไทยมีกาํ แพงภาษีในการนําเข้าสิ นค้าประเภทดังกล่าวจากต่างประเทศ การซื<อวัตถุดิบจากผูผ้ ลิตในไทยแล้วเอามาแปรรู ปทํา
ให้มีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายทีสูงขึ<น แต่การเข้าไปลงทุนในพม่านั<นการจัดซื<อวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนซึงมีราคาทีถูกกว่า
อย่างมาก และประมาณร้อยละ 80 ของสิ นค้าเหล็กโครงสร้ างและเหล็กรู ปพรรณที จะผลิ ตในประเทศพม่าจะส่ งเข้ามา
จําหน่ายในประเทศไทย ซึงจะมีอตั ราภาษีทีตํากว่า นอกจากนี< บริ ษทั มีแผนทีจะดําเนิ นการศึกษาตลาดเหล็กโครงสร้างและ
เหล็กรู ปพรรณในประเทศพม่า ว่าจะมีทิศทางในการทําธุ รกิ จอย่างไร และหากมีฐานลูกค้าในประเทศพม่าเพิมมากขึ< น
บริ ษทั อาจพิจารณาขยายกําลังการผลิต และจําหน่ายสิ นค้าให้กบั พม่าเพิมขึ<นอีก สําหรับโรงงานทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้างนั<น
คาดว่าจะแล้วเสร็ จปลายปี นี<
ประธานสอบถามในทีประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิมเติม คัดค้าน หรื อเห็นเป็ นอย่างอืนหรื อไม่ หากไม่มีท่าน
ใดสอบถามหรื อคัดค้านประการใด ขอให้ทีประชุมพิจารณารับรองผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯในรอบปี 2557 และ
รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
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มติทปี% ระชุม : ทีประชุมมีมติรับรองผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2557 และรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี<
ในวาระนี<มีผถู ้ ือหุน้ มาเพิมขึ<นอีก 7 ราย คิดเป็ นจํานวน 1,608,600 หุน้ รวมมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทั<งสิ<น 108 ราย
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีเ% ข้ าร่ วมประชุม
มติ
คะแนนเสียง
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย
2,099,709,037
99.9848
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
320,000
0.0152

วาระที% 3

พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิUนสุ ด 31 ธันวาคม 2557 ซึ%งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีของบริษัทแล้ ว

พิธีกรได้แจ้งต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิงบดุลและงบ
กําไรขาดทุนสําหรับปี สิ<นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ทีผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ตามรายละเอียดทีส่ งมาด้วยลําดับที 2 ซึ งได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นได้
พิจารณาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 ในครั<งนี<แล้ว
ประธานสอบถามในทีประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิมเติม คัดค้าน หรื อเห็นเป็ นอย่างอืนหรื อไม่ หากไม่มี
ท่านใดสอบถามหรื อคัดค้านประการใด ขอให้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ งบดุ ลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ< นสุ ด 31
ธันวาคม 2557 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แล้ว
มติทปี% ระชุม : ทีประชุมมีมติอนุ มตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ< นสุ ด 31 ธันวาคม 2557 ซึ งผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แล้ว ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี<
ในวาระนี<มีผถู ้ ือหุน้ มาเพิมขึ<นอีก 2 ราย คิดเป็ นจํานวน 104,004 หุน้ รวมมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทั<งสิ<น 110 ราย
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีเ% ข้ าร่ วมประชุม
มติ
คะแนนเสียง
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย
100.0000
2,100,133,041
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
-

วาระที% 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ ายเงินปันผลสําหรับปี 2557
พิธีกรได้แจ้งต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรให้จดั สรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี<
(1) การจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 5% ของกําไรสะสมสุทธิ เป็ นจํานวนทั<งสิ<น 6,500,000 บาท
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(2) การจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญจดทะเบียนและชําระแล้วทั<งหมดจํานวน
5,562,876,782 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.01 บาท (หนึ งสตางค์) รวมเป็ นเงินทั<งสิ< น55,628,767.82 บาท อัตราเงินปั นผลทีเสนอ
จ่ า ยเที ย บกับกําไรสุ ทธิ ซึ งการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลคิ ด เป็ นร้ อยละ 22.77 ของกํา ไรสุ ท ธิ ข องปี 2557 เป็ นจํา นวนเงิ น เท่ ากับ
244,274,818 บาท
(3) กําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที 30 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชือตามม.225
ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นเพือสิ ทธิ ในการรับเงิ นปั นผลประจําปี 2557 ในวันที 6
พฤษภาคม 2558 (การให้สิทธิดงั กล่าวต้องรอการอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ )
(4) กําหนดวันจ่ายเงินปั นผลภายในวัน 22 พฤษภาคม 2558
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล “ไม่เกินร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสํารองตามกฎหมาย และบริ ษทั ต้องไม่มี
ขาดทุนสะสม ทั<งนี<ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของบริ ษทั ในอนาคต” และการเงินปั นผลจะจ่าย
ให้ตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆกัน
นาย ฮั<งใช้ อัคควัสกุล ตัวแทนชมรมผูถ้ ือหุน้ ไทย กล่าวว่า
ข้อที 1. ขอแสดงความยินดีกบั เพือนนักลงทุนทีถือหุ ้น GEL ทีกําลังจะได้รับเงินปั นผลอาจจะเป็ นจํานวนทีไม่
มากหนักแต่เป็ นเหมือนจุดเริ มต้นทีคาดว่าในอนาคตจะได้รับเงินปั นผลมากขึ<น
ข้อที 2.กล่าวถึงกรณี ชมรมผูถ้ ือหุน้ ไทยมีมติเป็ นเอกฉันท์ ทั<งชมรมผูถ้ ือหุ ้นไทยและสมาคมผูถ้ ือหุ ้นไทยก็ตาม
เรื องการ XD XR XW ก่อนทีจะมีมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นสิ งทีตัวแทนทุกชมรมจะต้องชมเชยคณะกรรรมการบริ ษทั
ข้อที 3. เป็ นเรื องของการเสนอแนะ นาย ฮั<งใช้ อัคควัสกุล ตัวแทนชมรมผูถ้ ือหุ ้นไทย ทราบว่า GEL ต้องใช้
เงิน ถ้าปี หน้าจ่ายหุน้ เป็ นหุน้ ปั นผลดีกว่าหรื อไม่
นาย วิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นาง สุวรรณี ฐิติโชติรัตนา กล่าวแสดงความคิดเห็นเพิมเติม
หากบริ ษทั ความจําเป็ นต้องใช้เงินในอนาคตเพิมเติม และสามารถวางแผนล่วงได้ขอให้ออกเป็ น Warrant น่าจะมีประโยชน์
มากกว่า
นายโสภณ ผลประสิ ทธิ@ ประธานในทีประชุม ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทีได้แสดงความคิดเห็น คณะกรรมการ
บริ ษทั ก็จะนํามาพิจารณา
ประธานสอบถามในทีประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิมเติม คัดค้าน หรื อเห็นเป็ นอย่างอืนหรื อไม่ หากไม่มี
ท่านใดสอบถามหรื อคัดค้านประการใด ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2557
มติทปี% ระชุม : ทีป% ระชุมมีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ ายเงินปันผลสําหรับปี 2557
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีเ% ข้ าร่ วมประชุม
มติ
คะแนนเสียง
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย
2,100,133,041
100.0000
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
-
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วาระที% 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตัUงกรรมการแทนกรรมการทีค% รบกําหนดออกตามวาระและพิจารณาเลือกกรรมการที%
ออกตามวาระกลับเข้ ามาเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ%ง
พิธีกรได้แจ้งต่อทีประชุมว่า กรรมการทีต้องออกเนืองจากครบวาระมีอยู่ 3 ท่าน ได้แก่
1) นายธิติพงศ์ ตั<งพูนผลวิวฒั น์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
2) ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
3) ดร.อิทธิพล เดียววณิ ชย์
กรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรแต่งตั<งให้บุคคลทั<ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึง เนืองจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามแต่งตั<งให้เป็ นกรรมการบริ ษทั ของสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และทางการที เกี ยวข้อง ตามรายละเอียดที ส่ งมาด้วยลําดับที 5 ซึ งได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้พิจารณาพร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 ในครั<งนี<แล้ว
ทั<งนี<เพือความโปร่ งใสในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั<งกรรมการบริ ษทั จึงขอเชิญ คุณธิ ติพงศ์ ตั<งพูนผลวิวฒั น์
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช และดร.อิทธิพล เดียววณิ ชย์ ออกจากห้องประชุม
ประธานสอบถามในทีประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิมเติม คัดค้าน หรื อเห็นเป็ นอย่างอืนหรื อไม่ หากไม่มี
ท่านใดสอบถามหรื อคัดค้านประการใด ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั<งกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนด
ออกตามวาระและพิจารณาเลือกกรรมการทีออกตามวาระกลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง
มติทปี% ระชุม : ที ประชุมมีมติอนุ มตั ิการเลือกตั<งกรรมการแทนกรรมการที ครบกําหนดออกตามวาระและพิจารณาเลือก
กรรมการทีออกตามวาระกลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง โดยทีประชุมมีมติอนุมตั ิดงั นี<
1) นายธิติพงศ์ ตั<งพูนผลวิวฒั น์ ตําแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี<
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีเ% ข้ าร่ วมประชุม
มติ
คะแนนเสียง
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย
2,099,813,041
99.9848
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
320,000
0.0152
2) ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี<
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีเ% ข้ าร่ วมประชุม
มติ
คะแนนเสียง
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย
2,100,133,041
100.0000
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
-
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3) ดร.อิทธิพล เดียววณิ ชย์ ตําแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี<
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีเ% ข้ าร่ วมประชุม
มติ
คะแนนเสียง
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย
2,100,133,041
100.0000
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
พิธีกรได้เรี ยนเชิญ คุณธิ ติพงศ์ ตั<งพูนผลวิวฒั น์ ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช และดร.อิทธิ พล เดียววณิ ชย์ กลับเข้า
ห้องประชุม

วาระที% 6

พิจารณาอนุมตั กิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2558

พิธีกรได้แจ้งต่อที ประชุ มว่า คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการสรรหา ประจําปี 2558 ในอัตราดังนี<
ค่าตอบแทนรายเดือน
1) คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี<ยประชุมรายครั<ง

ปี 2558
80,000
50,000
20,000

ปี 2557
80,000
50,000
20,000

บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน

50,000
20,000
10,000

50,000
20,000
10,000

บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/ครั<ง

หมายเหตุ ค่าเบี<ยประชุมรายครั<งจะจ่ายให้กบั กรรมการทีเข้าร่ วมประชุมในอัตราสู งสุ ดไม่เกิน 9 ครั<งต่อปี โดยกรรมการ
ทีดํารงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นการจ่ายค่าตอบแทนใช้อตั ราเดียวกันกับ
อัตราค่าตอบแทนของปี ก่อน เนืองจากบริ ษทั เห็นว่ายังมีความเหมาะสม จึงใช้อตั ราเดิมอยู่
ประธานสอบถามในทีประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิมเติม คัดค้าน หรื อเห็นเป็ นอย่างอืนหรื อไม่ หากไม่มี
ท่านใดสอบถามหรื อคัดค้านประการใด ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2558
มติทปี% ระชุม : ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี<
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีเ% ข้ าร่ วมประชุม
มติ
คะแนนเสียง
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย
2,074,650,041
98.7866
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
25,483,000
1.2134
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วาระที% 7

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตัUงผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2558

พิธีกรได้แจ้งต่อที ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรให้เสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจาณาแต่งตั<งนาย
สมคิด เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 หรื อนางสุ มาลี โชคดีอนันต์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
3322 หรื อนายธี รศักดิ@ ฉัวศรี สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบี ยน 6624 หรื อนางสาวศันสนี ย ์ พูลสวัสดิ@ ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตเลขทะเบียน 6977 แห่ งบริ ษทั แกรนท์ ธอน ตัน จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย พร้อมทั<งกําหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี สําหรับปี สิ< นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 เป็ นเงินรวม 2,370,000 บาท และขอให้ประชุมพิจารณา
มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูอ้ นุมตั ิ หากบริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด จําเป็ นต้องจัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
รายอืนแทนในกรณี ทีผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ รวมทั<งมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั
ฯ เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าสอบทานงบการเงินของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทีอาจเกิดขึ<นระหว่างปี ด้วย
ผูส้ อบบัญชีจาํ นวน 4 รายดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรื อส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั , บริ ษทั ย่อย, ผูบ้ ริ หาร, ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวและเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั แมคทริ ค จํากัด) ด้วยเช่นกัน ทั<งนี<
บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริ ษทั ตั<งแต่ปี 2555 เป็ นระยะเวลารวม 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความเห็นขัดแย้งต่อการเสนอการแต่งตั<งผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีขา้ งต้น
บริ ษทั
ปี 2558
ปี 2557
บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง
1,600,000
1,250,000
บจ. เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิง
145,000
145,000
บจ. ซันเทคเมทัลส์
625,000
500,000
รวมทั<งสิ<น
2,370,000
1,895,000
นาย ณรงค์ชยั สิ มะโรจน์ ได้สอบถามต่อทีประชุมถึง ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในปี 2558 ทีเพิมขึ<นจากปี 2557
นายสุ ชาติ บุญบรรเจิ ดศรี ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที ประชุมว่า ในปี 2558 นี<
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี เพิมขึ<นจากเดิ ม 1,895,000 บาทเป็ น 2,370,000 บาท คณะกรรมการอิสระได้มอบหมายให้ฝ่าย
จัดการช่วยเจรจาต่อรอง กับทาง บริ ษทั แกรนท์ ธอน ตัน จํากัด และ นายสมคิด เตียตระกูล เหตุผลของค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีทีเพิมขึ<นมีดงั นี<
1. นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชี คุณ สมคิด เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชี ให้ความกรุ ณาให้คาํ แนะนําการปรับปรุ ง
ระบบการตรวจสอบภายใน(Internal control) ของบริ ษทั
2. จํานวนรายการในธุรกรรมของบริ ษทั มีจาํ นวนเพิมขึ<นจากปี ก่อนๆ อย่างมีนยั สําคัญ ซึ งสามารถพิจารณาดูได้จาก
ยอดขายทีเพิมสูงขึ<นจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
พิธีกรได้ช< ี แจ้งเพิมเติมในกรณี ทีค่าตอบแทนเพิมขึ<น ว่า ทางฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ได้มีการต่อรองค่าบริ การสอบ
บัญชีกบั บริ ษทั ผูส้ อบบัญชีแล้ว แต่การทําธุรกรรมในปี 2558 นี<บริ ษทั จะมีการทําธุรกรรมเพิมขึ<นมาก พิจารณาจากแผนการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ทีเพิมขึ<นอย่างมีนยั สําคัญ ประกอบทั<งบริ ษทั มีการลงทุนร่ วม บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีรายการทีเพิมขึ<น
รวมถึงการลงทุนใน Millcon ทีเพิมเติมขึ<นจากปี ทีผ่านมา
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ประธานได้สอบถามในทีประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิมเติม คัดค้าน หรื อเห็ นเป็ นอย่างอืนหรื อไม่ หากไม่มี
ท่านใดสอบถามหรื อคัดค้านประการใด ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั<งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2558
มติทปี% ระชุม : ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตั<งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 ตามทีเสนอด้วยคะแนน
เสี ยงดังนี<
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีเ% ข้ าร่ วมประชุม
มติ
คะแนนเสียง
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย
2,074,650,041
98.7866
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
25,483,000
1.2134

วาระที% 8

พิจารณาอนุมตั ลิ ดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานมอบหมายให้พิธีกรเป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดในวาระที 8 พิธีกรได้แจ้งต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการ
บริ ษทั เห็นสมควรให้ลดทุนจดทะเบียนทียังไม่ได้ออกจําหน่ายซึงไม่ได้สาํ รองไว้สาํ หรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรื อหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ จํานวน 523,515,020.40 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 6,380,069,603.15 บาทเป็ นทุนจดทะเบียน
จํานวน 5,856,554,582.75 บาทโดยการตัดหุ ้นสามัญทียังมิได้ออกจําหน่ายจํานวน 615,900,024 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ
0.85 บาทดังมีรายละเอียดดังนี<
หุ ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ GEN-W3 ที หมดอายุต< งั แต่วนั ที 14 พฤษภาคม 2557
ตามทีบริ ษทั ได้มีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื< อหุ ้นสามัญ GEN-W3 จํานวน 577,868,385 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมและผูถ้ ือหุน้ ณ วันที 16 พฤษภาคม 2554 โดยอัตราการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อ 1.066
หุ ้นสามัญในราคาหุ ้นละ 0.937 บาทนั<น ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื< อหุ ้นสามัญ GEN-W3 ได้หมดอายุลงตั<งแต่วนั ที 14
พฤษภาคม 2557 และคงเหลือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ GEN-W3 ทียังไม่ได้ใช้สิทธิ แปลงสภาพ จํานวน 577,767,376 หน่วย ซึ ง
พ้นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมือวันที 15 พฤษภาคม 2557 ทั<งจํานวน โดยมีจาํ นวนหุ ้นสามัญรองรับการใช้
สิ ทธิคงเหลือ 615,900,024 หุน้ บริ ษทั จึงต้องดําเนินการยกเลิกหุน้ จํานวนนี<
ประธานสอบถามในทีประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิมเติม คัดค้าน หรื อเห็นเป็ นอย่างอืนหรื อไม่ หากไม่มี
ท่านใดสอบถามหรื อคัดค้านประการใด ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
มติทปี% ระชุม : ทีประชุมมีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ที ประชุ มมี มติ ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั<งหมดที เข้าร่ วมประชุมและมี สิทธิ ออกเสี ยง ด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี<
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มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที% 9

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีเ% ข้ าร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
98.7866
1.2134

คะแนนเสียง

2,074,650,041
25,483,000

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ%มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทข้ อ 4 เพื%อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียน
ประธานมอบหมายให้พิธีกรเป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดในวาระที 9

พิธีกรได้แจ้งต่อทีประชุมว่าคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4
เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี<
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน

:

5,856,554,582.75 บาท

แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

:
:

6,890,064,215 หุ้น
0.85 บาท

:

6,890,064,215 หุ้น

หุ้นบุริมสิ ทธิ

:

-ไม่มี-

(ห้าพันแปดร้อยห้าสิ บหกล้านห้าแสนห้าหมืนสี พันห้าร้อยแปดสิ บสอง
บาทเจ็ดสิ บห้าสตางค์)
(หกพันแปดร้อยเก้าสิ บล้านหกหมืนสี พันสองร้อยสิ บห้าหุ้น)
(แปดสิ บห้าสตางค์)
(ห้าพันห้าร้อยหกสิ บสองล้านแปดแสนหกหมืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิ บ
สองหุ้น)

ประธานสอบถามในทีประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิมเติม คัดค้าน หรื อเห็นเป็ นอย่างอืนหรื อไม่ หากไม่มีท่าน
ใดสอบถามหรื อคัดค้านประการใด ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4
เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
มติทปี% ระชุม : ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียน
ที ประชุ มมี มติ ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั<งหมดที เข้าร่ วมประชุมและมี สิทธิ ออกเสี ยง ด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี<
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีเ% ข้ าร่ วมประชุม
มติ
คะแนนเสียง
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย
2,074,330,041
98.7714
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
25,803,000
1.2286
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วาระที% 10 พิจารณาเรื%องอืน% ๆ (ถ้ ามี)
หมายเหตุ เนืองจากระหว่างการดําเนินการประชุมมีผถู ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิมเติม จึงทําให้จาํ นวนหุน้ ทีมาประชุม
จนถึงวาระต่าง ๆ นี< มีจาํ นวนหุน้ มากกว่า ณ ขณะทีเปิ ดการประชุม
ทั<งนี< จํานวนยอดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะทีเข้ามาประชุมทั<งหมดรวมเป็ นจํานวนทั<งสิ<น 110 ราย
นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้ 2,100,133,041 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 37.7526 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ท< งั หมด
ปิ ดประชุมเมือเวลา 16.30 น.

(นายโสภณ ผลประสิทธิ@)
รองประธานกรรมการ

(นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร)
เลขานุการบริ ษทั /ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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