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(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 1)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้น ประจำปี 2559
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
เวลำและสถำนทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไวโอเลต โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รี สอร์ท
เลขที่ 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตาบลบางกะดี อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
เริ่มประชุมเวลำ 14.00 น.
นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่พิธีกรในที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุก
ท่าน พร้อมทั้งแนะนาคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุมแก่ผถู ้ ือหุน้ ทราบ ซึ่งมีรายนามดังนี้
กรรมกำรทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม
1. ศ.ดร.บวรศักดิ์
2. นายโสภณ
3. ดร.ธวัช
4. นายสุชาติ
5. นางพรรณี
6. ดร.วิชญะ
7. นายวิรัช
8. นายวุฒิชยั

อุวรรณโณ
ผลประสิ ทธิ์
อนันต์ธนวณิ ช
บุญบรรเจิดศรี
จารุ สมบัติ
เครื องาม
มรกตกาล
เศรษฐบุตร

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกากับดูแลความเสี่ ยง
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการบริ หาร และเลขานุการบริ ษทั

กรรมกำรทีล่ ำประชุม
1.นายธิติพงศ์
ตั้งพูนผลวิวฒั น์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ประธานกรรมการบริ หาร และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้เข้ ำร่ วมประชุม
1. นายพินิจ
2. นายสมคิด
3. นางรสิ กา
4. คุณรัตนา

จารุ สมบัติ
เตียตระกูล
ประเสริ ฐสงข์
ต้นสกุล

ประธานที่ปรึ กษาบริ ษทั
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั แกรนท์ ธอน ตัน จากัด
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
สมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย

จากนั้นนายวุฒิชยั เศรษฐบุตร กรรมการ/กรรมการบริ หาร และเลขานุการบริ ษทั ได้ปฎิบตั ิหน้าที่เป็ นพิธีกร โดยได้
ชี้แจงถึงวิธีการปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนว่าบริ ษทั ฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสี ยงให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านใช้ในการลงคะแนน
เสี ยงไว้แล้วในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริ ษทั ให้ใช้ระบบ 1 หุน้
ต่อ 1 เสี ยง โดยไม่ใช้ระบบสะสมคะแนน ซึ่งวิธีการปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนซึ่งแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1) ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ หรื องดออกเสี ยงในแต่ละ
วาระเมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้น
คนนั้น กรณี ที่ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นยกมือจะถือว่าผูถ้ ือหุ ้นคนนั้น ๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ จากนั้นก็จะทาการ
ประมวลผลคะแนน โดยบริ ษทั ฯ จะนาคะแนนที่ไม่เห็นชอบด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมดที่มาประชุม
ในช่วงวาระนั้นๆ และประกาศผลคะแนนให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบในแต่ละวาระ
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2) ผูม้ าประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งมีเงื่อนไขให้ออกเสี ยง
หลังจากที่ได้รับฟังคาชี้แจงหรื อคาอธิบายในแต่ละวาระแล้ว โดยออกเสี ยงวิธีการเดียวกับกรณี ผถู ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง ส่วน
ผูร้ ั บมอบฉันทะ ที่ ผูม้ อบฉัน ทะได้กาหนดการออกเสี ยงไว้ล่ว งหน้า ทุ กวาระก็ ให้ผูร้ ั บมอบฉัน ทะออกเสี ยงตามที่ ก าหนดไว้
ล่วงหน้าของผูม้ อบฉันทะหรื อผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงในวาระใดไว้หรื อระบุไม่ชดั เจน ก็ให้ผรู ้ ับ
มอบฉันทะออกเสี ยงได้ตามที่เห็นสมควร เช่นเดียวกับกรณี ผถู ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
ทั้งนี้หากผูถ้ ือหุน้ ที่นาหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. มาใช้ในการมอบฉันทะ บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสะดวก โดยผูถ้ ือหุน้
สามารถนามาใช้ได้ตามความประสงค์ และในการใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. บริ ษทั ฯ ขอชี้แจ้งว่า เป็ นการนามาใช้สาหรับ
Custodian เท่านั้น ซึ่งในหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. สามารถที่จะแบ่งแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
วิธีการลงคะแนน สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะแบบ ข. อาจจะมีการลงคะแนนล่วงหน้าก่อนในแต่ละวาระ เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว หรื อในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ได้ให้สิทธิแก่ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงด้วยตัวเอง หากมีความประสงค์จะ
ลงคะแนนแบบ ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ให้ผถู ้ ือหุน้ ยกมือขึ้น
สิ ทธิในการแสดงความคิดเห็น
เพื่อเป็ นการรณรงค์ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ ดี และเพื่อเกิดความโปร่ งใส ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมีขอ้ เสนอแนะ
หรื อข้อซักถาม ให้ผถู ้ ือหุ ้นยกมือขึ้นพร้อมทั้งแจ้งชื่ อ และนามสกุล ในกรณี เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น ให้แจ้งว่ารับมอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นท่านใด จากนั้นให้ผูถ้ ื อหุ ้นแสดงความคิ ดเห็ นหรื อซักถามเพื่อให้ที่ประชุ มรั บทราบและตอบข้อซักถาม
ดังกล่าว
เมื่อได้มีการออกเสี ยงลงคะแนนแล้ว ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ
พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 35 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 ท่าน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง และต้องมีหุน้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 (ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 33.33)
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนหุ ้นของบริ ษทั ฯ วันที่ 28 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีหุ้นที่จดทะเบียนและชาระแล้วทั้งหมดจานวน
5,562,876,782 หุ ้น มีผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมดจานวน 15,803 ราย ในปี นี้ บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการซิ้ อหุ ้นคื นเพื่อการบริ หารทางการเงิ น
(Treasury stock) เป็ นจานวน 165,000,000 หุน้ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 (ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 9 (2) หุน้ ที่บริ ษทั ซื้อคืน
จากผูถ้ ือหุ ้นและถืออยูน่ ้ นั ไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนนและสิ ทธิ ใน
การรับเงินปั นผล)
บริ ษทั ฯ จึงต้องหักหุน้ จานวน 165,000,000 หุน้ ออกจากจานวนหุน้ สามัญจดทะเบียนและชาระแล้วทั้งหมด ส่งผลให้มีผู ้
ถือหุน้ สัญชาติไทย 15,786 ราย จานวน 5,330,538,969 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 98.75 มีผถู ้ ือหุน้ สัญชาติต่างด้าว 16 ราย จานวน
67,337,813 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.25
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โดยการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 นี้ ได้มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะมาเข้าร่ วมประชุม จานวน 95 ราย นับเป็ นจานวน
หุน้ ทั้งสิ้นจานวน 2,105,297,877 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 39.00 ของจานวนหุน้ ของหุน้ ที่มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสี ยงทั้งหมดจานวน
5,397,876,782 หุน้ จึงมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และมีจานวนหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน
3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมาย ถือว่าครบองค์ประชุม ตามกฎหมาย
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานในที่ประชุม โดยได้กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นประจาปี 2559 พร้อมทั้งได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ ตัวแทนผูถ้ ือหุ ้นจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทยและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ได้มาเข้าร่ วมประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ในครั้งนี้
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริ ษทั ได้กล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีความผันผวนค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ มีความพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในปั จจุบนั โดยดาเนิ นการพัฒนาบริ ษทั ฯ ไปในด้านต่างๆ อทิเช่น การขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ ไปสู่ภาคตะวันออก และการ
ซื้อหุน้ คืนเพื่อการบริ หารทางการเงิน
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริ ษทั ได้กล่าวว่า ในส่ วนของรายละเอียดที่ได้กล่าวมานั้น ขอให้ดร.ธวัช
อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูอ้ ธิ บายรายละเอียดให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นได้รับทราบ โดยอยูใ่ นวาระที่ 2 พิจารณา
รับรองรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2558 และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริ ษทั ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา กรรมการ และผูบ้ ริ หารชุด
ใหม่ เข้ามาบริ หารงานส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีผลกาไรอย่างต่อเนื่ อง อย่างก็ตามในปี ถัดไปจากนี้ บริ ษทั ฯ คาดว่าสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิ จอาจเกิ ดความผันผวนได้ ถึงแม้ว่าบริ ษทั ฯ อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ ยังคงมี
ปริ มาณคาสั่งซื้ อ(order) อย่างสม่ าเสมอ ในส่ วนของการบริ หารงาน บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการบริ หารให้ปฎิบตั ิตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
โดยในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งคณะกรรมการเป็ นจานวนทั้งสิ้น 2 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมี ดร.วิชญะ เครื องาม เป็ นประธานคณะกรรมการกากับดูแลที่ดี โดยในการ
ดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ขณะนี้อยูใ่ นช่วงดาเนินการร่ างคู่มือจริ ยธรรม(Code of Conduct) เพื่อนาเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาในโอกาสต่อไป
2. คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ ยง ซึ่งมี นายโสภณ ผลประสิ ทธิ์ เป็ นประธานคณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ ยง
เพื่อมาดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ ยงทั้งปัจจัยภายนอก และภายใน เพื่อมากาหนดมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงนั้น
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นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่ องการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งขณะนี้ บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการจัดทานโยบายให้มีความ
ชัดเจน อีกทั้งในช่วงนี้เป็ นช่วงที่มีการพัฒนาในส่ วนของระบบการจัดซื้ อจัดจ้าง โดยได้ให้ความสาคัญในเรื่ องของผลกระทบที่มี
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย(shareholder) ซึ่งในการพัฒนาเรื่ องดังกล่าวเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ เกิดความโปร่ งใส และความยุติธรรมมากยิง่ ขึ้น
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 นับเป็ นครั้งแรกที่ บริ ษทั ฯ จัดให้ผูถ้ ือหุ ้นเข้ามาเยี่ยมชมกิ จการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้
ดาเนิ นการขยายฐานการผลิตไปยัง โรงงานเชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริ ษทั ได้
กล่าวขอบพระคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ให้ความสนใจติดตามการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ หากมีโอกาสที่เหมาะสมบริ ษทั ฯ จะจัดกิจกรรม
ดังกล่าวอีกครั้ง และจะนามาแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบในโอกาสต่อไป
จากนั้นศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริ ษทั ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดให้
หนังสื อนัดประชุมดังต่อไปนี้
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมือ่ วันที่ 24 เมษำยน 2558
ประธานได้ มอบหมายให้พิธีกรเป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ประจาปี 2558
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และได้จดั ทารายงานการประชุมดังกล่าวส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่ กาหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ ผ่านเว็บไซท์ www.gel.co.th แล้วโดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการ
ประชุมที่ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร พิธีกรได้เสนอต่อที่ประชุม ขอตัวแทนผูถ้ ือหุน้ เพื่อมาเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน 1 ท่าน
หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดสมัครใจขอให้ยกมือขึ้น เพื่อทาให้การนับคะแนนของบริ ษทั ฯ เกิดความโปร่ งใส
โดยคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน
2558 ตามที่เสนอ
ประธานสอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิม่ เติม หรื อคัดค้าน หรื อเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่
คุณสุมณฑา วัฒนสิ นธุ์ ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นายบัญชา วัฒนสิ นธุ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
หน้า 19 การบันทึกงบกาไรขาดทุน ว่าให้จดั ทาการสรุ ปเปรี ยบเทียบงบกาไรขาดทุนจากปี ที่ผา่ นมา เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น
ประธานได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า การจัดทารายงานการประชุมเป็ นการรับข้อเสนอจากผูถ้ ือหุน้ เพื่อนาไปปฎิบตั ิในปี
ถัดไป หากจะแก้ไขในรายงานการประชุมครั้งนี้ เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นไปแล้วในปี ที่ผ่านมา โดยข้อเสนอแนะที่ คุณสุ มณฑา วัฒนสิ นธุ์
บริ ษทั ฯ ได้รับทราบและจะนาไปปฎิบตั ิตาม
คุณสุมณฑา วัฒนสิ นธุ์ ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นายบัญชา วัฒนสิ นธุ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ให้นาไปปฎิบตั ิใช้ในปี
ถัดไป
คุณสุมณฑา วัฒนสิ นธุ์ ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นายบัญชา วัฒนสิ นธุ์ ได้เสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ให้แก้ไขในรายงาน
การประชุม หน้า 20 ข้อที่ 1 เดิม เป็ นจานวนที่ไม่มากหนัก ใหม่ เป็ นจานวนที่ไม่มากนัก
ประธานสอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรื อเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ หากไม่มีท่านใด
สอบถามหรื อคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558ประชุมเมื่อวันที่
24 เมษายน 2558
มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี้
 ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ มาเพิม่ ขึ้นอีก 3 ราย คิดเป็ นจานวน 41,068 หุน้ รวมมีผถู ้ ือหุน้ ทั้งสิ้น 98 ราย
หน้าที่ 15
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มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วำระที่ 2
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ร้ อยละของจำนวนหุ้นทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง

คะแนนเสียง
2,105,258,941
0
80,004

99.9962
0
0.0038

พิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2558 และรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำร

ประธานมอบหมายให้ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2558
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในปี ที่ ผ่านมา
บริ ษทั ฯ ต้องปรับตัวในเข้ากับเศรษฐกิจและการเมืองที่ค่อนข้างมีความผันผวน ส่งผลให้การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เกิดความล่าช้า
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2558 ซึ่ง
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

กราฟการเติ บโตของสัดส่ วนผลิ ตภัณฑ์ เป็ นการแสดงการเปรี ยบเที ยบ เพื่อแสดงให้เห็ นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้ นของ สัดส่ ว น
ผลิตภัณฑ์ในปี 2555 ซึ่งเป็ นปี ที่คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารชุดปั จจุบนั ยังมิได้เข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่ โดยมีสดั ส่วนของเสาเข็มร้อยละ
65 และผลิตภัณฑ์อื่นๆ มีสดั ส่วนร้อยละ 35
ในปี 2558 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารชุดปั จจุบนั ได้เข้ามาปฎิบตั ิหน้าที่ สัดส่ วนของเสาเข็มในปี นั้นอยูท่ ี่ร้อยละ 54 และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ มีสดั ส่วนร้อยละ 46 ทั้งนี้อตั ราส่วนที่เพิม่ ขึ้นมิได้ทาให้การยอดขายของเสาเข็มลดลง ยอดโดยรวมของเสาเข็มยังคง
มีปริ มาณเพิ่มมากขึ้น แต่อตั ราส่วนการเติบโตของเสาเข็มน้อยกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ
การเติบโตของผลิตภัณฑ์ในปี 2558 เป็ นปี ที่มีการแข่งขันของผลิตภัณฑ์เสาเข็มค่อนข้างสู งทาให้ยอดรายได้จากการขาย
ลดลง อย่างไรก็ดีในปี 2558 เป็ นปี ที่บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการก่อสร้างโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรี ตสาเร็ จรู ปแล้วเสร็ จ ส่ งผล
ให้ยอดรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรี ตสาเร็ จรู ปสูงขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรี ตสาเร็ จรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เข้ามามีส่วน
ช่วยในช่วงที่ยอดรายได้จากการขายเสาเข็มลดลง
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้กล่าวรายงานเพิ่มเติมต่อที่ ประชุมว่า ภาพรวมในปี 2558
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการก่อสร้างโรงงานเชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยมี 2 โรงงานที่เกิดขึ้นใหม่ ส่งผลให้
บริ ษทั ฯ มีกาลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 70,000 ตารางเมตร เป็ น 1,000,000 ตารางเมตร ทาให้โอกาสในการขยายฐานลูกค้ามี
เพิ่มมากขึ้น และในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีความตั้งใจที่จะขยายฐานลูกค้าไปสู่ภาคตะวันออกของประเทศ โดยในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ได้
หน้าที่ 16
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ดาเนิ นการจัดตั้งสานักงานสาขาย่อยที่จงั หวัดระยอง และเริ่ มมีคาสั่งซื้ อจากทางภาคตะวันออกแล้ว และในปี 2559 นี้ บริ ษทั ฯ มี
ความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ เติบโต-ขึ้น
ในส่วนของธุรกิจในประเทศพม่าบริ ษทั ฯได้ดาเนินธุรกิจมาเป็ นระยะเวลา 2 ปี โดยในปี 2558 บริ ษทั ฯได้นาพิน้
คอนกรี ตไร้คาน เข้าไปในจาหน่ายในประเทศพม่า ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ให้ความระมัดระวังในการทาการตลาดใหม่ๆ เช่นนี้ เนื่ องจาก
ประเทศพม่าเป็ นประเทศที่ธุรกิจการก่อสร้างเพิ่งจะเริ่ มขยายตัว เทคนิ คการก่อสร้างของบริ ษทั ฯ ถือว่าเป็ นการนาเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยไปใช้ ทาให้การก่อสร้างในประเทศพม่าในขณะนี้ มีตน้ ทุนที่ลดลง และการก่อสร้างมีความรวดเร็ วมากขึ้น อย่างไรก็
ตามการดาเนิ นการงานในประเทศพม่าค่อนข้างมีความล่าช้า และบริ ษทั ฯ ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในดาเนิ นธุรกิ จถึงแม้ว่า
บริ ษทั ฯ จะมีหุ้นส่ วนที่ ดีก็ตาม และในส่ วนของยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯในปี 2558 ที่ ประเทศพม่าเริ่ มมียอดจาหน่าย
เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีความมัน่ ใจว่าเป็ นอีกหนึ่งช่องทางที่บริ ษทั ฯ สามารถเติบโตได้จากตลาดนี้
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริ ษทั ได้กล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรี ตผสมใยแก้ว
(สามารถนาไปก่อสร้างได้นอกเหนื อจากการก่อสร้างเป็ นอาคารที่อยูอ่ าศัย โดยยังสามารถนาไปก่อสร้างเป็ นเจดียต์ ่างๆ ได้อย่าง
หลากหลาย
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริ ษทั เสนอให้ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช รายงานสรุ ปเพิ่มเติมถึง การคาดการณ์
ธุรกิ จในปี 2559 ซึ่ งน่าจะเป็ นช่วงที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิ จทั้งในและต่างประเทศอีกปี หนึ่ ง โดยสื บเนื่ องจากการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช ได้รายงานไว้วา่ งาน(Back log)ที่บริ ษทั ฯ มีในปี 2559 มีปริ มาณเพิ่มขึ้นกว่าปี 2558
และมีแนวโน้มที่จะมีปริ มาณเพิ่มขึ้นอีก
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในช่วงต้นปี 2557 บริ ษทั ฯ มีงาน(Back
log) อยู่ที่ 700 ล้านบาท แต่ยอดขายที่ มีในปี 2558 ค่อนข้างขายได้เป็ นจานวนมากซึ่ งเกิ นกว่าเป้ าหมายที่ บริ ษทั ฯ ได้คาดไว้ แต่
ในทางกลับกันสิ่ งที่เกิดขึ้นยอดการรับรู ้รายได้ในปี ที่แล้วไม่เติบโตเท่าที่ควรเนื่องจากว่า หลายโครงการที่บริ ษทั ฯ รับมาดาเนินการ
ได้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอยูใ่ นปี 2559 ทาให้ยอด Back log ในปี ที่ผา่ นมามียอดอยูท่ ี่ 1,800 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปี ก่อน
หลายเท่า จึงทาให้คาดการณ์ได้วา่ บริ ษทั ฯ อาจจะมีโอกาสในการดาเนิ นธุรกิจให้เติบโตได้ในปี นี้ ประกอบกับบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ น
ธุรกิจผลิตเสาเข็มซึ่ งถือเป็ นดัชนี ช้ ีวดั ว่า เศรษฐกิจในปั จจุบนั มีทิศทางเป็ นอย่างไร เนื่องจากโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการต้อง
เริ่ มจากงานเสาเข็มเป็ นหลัก ในปี ที่ผา่ นมาจะเห็นได้วา่ เมื่อยอดการขายเสาเข็มลดลง ยอดขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ก็จะลดลงตามไปด้วย
ซึ่งในปี นี้บริ ษทั ฯ เริ่ มเห็นแนวโน้มการเติบโตกว่าปี ที่แล้ว และจากผลการดาเนินงานใน 3 ปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสาเข็ม และผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรี ตสาเร็ จรู ปเป็ นหลักก่อน ในขณะเดียวกันเมื่อธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ เติบโต
อย่างมี นัยสาคัญแล้ว แผนในการดาเนิ นธุ รกิ จต่อไปบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับ 3 ผลิ ตภัณฑ์ ได้แก่ 1. ผลิ ตภัณฑ์แผ่นพื้ น
สาเร็ จรู ป 2.ผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรี ตผสมใยแก้ว 3. ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษ ตามลาดับ
การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในอดีตหากลูกค้ามีงานโครงการก่อสร้าง บริ ษทั ฯ จะเข้าไปเสนอราคาเท่านั้น แต่ในปั จจุบนั
บริ ษทั ฯ มีการรวมตัวกันของผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิด synergy โดยส่งเสริ มให้ความรู ้ และนาความรู ้ประสบการณ์ทางวิศวกรรม
ที่มีมารวมกัน และเสนอให้กบั ลูกค้า เช่น ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะสร้างคอนโด สามารถที่จะปรึ กษาบริ ษทั ฯ ได้วา่ จะใช้ระบบ
การก่อสร้างแบบไหนที่ มีคุณภาพ ประหยัดราคา และลดระยะเวลาการก่อสร้าง จึ งถือได้วา่ เป็ นการยกระดับความสามารถของ
บริ ษทั ฯ ได้อีกทางหนึ่ง
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริ ษทั ได้อธิ บายเพิ่มเติ มว่า ฝ่ ายบริ หารให้ความสาคัญกับการประชุ ม
Production line manager เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีในการดาเนิ นงาน จากที่บริ ษทั ฯ เข้าไปเสนอราคากับลูกค้าเท่านั้น ปรับเปลี่ยนมาเป็ น
การวางแผนธุรกิ จในรู ปแบบใหม่ๆ ขณะเดี ยวกันได้ให้ความสาคัญในการนาเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงเข้ามามีส่วนช่วยในการ
บริ หารงาน อีกทั้งบริ ษทั ฯ อยูใ่ นช่วงระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศภายในองค์กร เพื่อทาให้การบริ หารงานได้รับความ
สะดวก รวดเร็ ว แม่นยา และเกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
คุณรัตนา ตันสกุล สมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของ backlog ที่ฝ่ายบริ หารได้ช้ ีแจงไว้
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการให้ลูกค้าลงนามในสัญญาทางธุรกิจแล้วหรื อไม่ แล้วบริ ษทั ฯ จะรับรู ้รายได้ในไตรมาสใด
หน้าที่ 17

หนังสือบอกกล่ ำวนัดประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ในส่ วนนี้ เป็ นยอด PO ที่เป็ นสัญญาที่
สมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ จะรับรู ้รายได้ก็ต่อเมื่อบริ ษทั ฯ ส่ งมอบงานให้กบั ให้ลูกค้าเรี ยบร้อยแล้ว และส่ วน
ใหญ่จะทยอยรับรู ้รายได้ในปี นี้ และมีบางส่วนที่จะรับรู ้ภายในปี หน้า
คุณสุ มณฑา วัฒนสิ นธุ์ ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นายบัญชา วัฒนสิ นธุ์ ได้เสนอแนะต่อที่ ประชุ มว่า รู ปแบบการนาเสนอ
เกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานในประเทศพม่า และจังหวัดระยอง ควรนาเสนอให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น และรู ปแบบตัวอักษรที่ มี
ขนาดเล็กทาให้ไม่สามารถมองเห็นได้ชดั เจน
คุณสุ มณฑา วัฒนสิ นธุ์ ผูร้ ั บมอบฉันทะจาก นายบัญชา วัฒนสิ นธุ์ ได้สอบถามต่อที่ ประชุ มว่า จากที่ ฝ่ายบริ หารได้
รายงานรายได้จากการจาหน่ ายเสาเข็มที่ มีปริ มาณลดลง ในฐานะที่ เป็ นผูป้ ระกอบกิ จการได้ทราบว่าเสาเข็มขาดตลาด ทาให้
ผูบ้ ริ โภคบางรายต้องจอง จึงมีประสงค์จะทราบถึงสาเหตุที่ยอดจาหน่ายเสาเข็มของบริ ษทั ฯ จึงมีจานวนลดลง
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่าสาเหตุที่ยอดจาหน่ายเสาเข็มลดลง ในปี
2557 เป็ นปี ที่เสาเข็มขาดตลาดหากมีความประสงค์จะใช้เสาเข็มจะต้องจองล่วงหน้าเป็ นเดือนหากพิจารณาจากกราฟรายได้จากการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ในปี 2557 เท่ากับ 1,006 ล้านบาท ส่ วนในปี 2558 ลดลงมาเท่ากับ 702 ล้านบาท เนื่ องจากในปี 2558 เกิดความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจ และโครงการในปี 2558 เกิดความล่าช้าจึงถูกขยายเวลาออกไปในปี 2559
คุณสุ มณฑา วัฒนสิ นธุ์ ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นายบัญชา วัฒนสิ นธุ์ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรี ต
สาเร็ จรู ป สามารถนาไปใช้ในงานก่อสร้างใดได้บา้ ง
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการ ได้ช้ ี แจงต่อที่ ประชุมว่า ผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรี ตสาเร็ จรู ป
สามารถนาไปใช้ในงานก่อสร้างโรงงาน หมู่บา้ น คอนโด อาคารสูง ซึ่งงานที่บริ ษทั ฯ ได้รับส่วนใหญ่จะเป็ นงานอาคารสูง
คุณสุ มณฑา วัฒนสิ นธุ์ ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นายบัญชา วัฒนสิ นธุ์ ได้สอบถามต่อที่ ประชุมว่า ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ
สามารถใช้กบั งานก่อสร้างบนทางด่วนได้หรื อไม่
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้ผลิตผลิตภัณฑ์กาแพงกั้น
เสี ยง ( Noise Barriers ) ตั้งแต่เริ่ มโครงการทางด่วน ปั จจุบนั ยังมีผลิตภัณฑ์ให้เห็นบนทางด่วนเป็ นระยะเวลานานมาแล้ว
วิสุทธิ์ เชาว์วอ่ งเลิศ ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างจากทางราชการที่บริ ษทั ฯ ได้รับนั้น บริ ษทั ฯ
จาหน่ายด้วยตนเองหรื อจาหน่ายผ่านผูร้ ับเหมา
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุม ว่าโครงการก่อสร้างจากทางราชการบริ ษทั
ฯ มีท้ งั รับจากผูร้ ับเหมา และรับมาด้วยตนเอง แต่ส่วนใหญ่จะได้รับมาจากผูร้ ับเหมา ซึ่งจะเป็ นโครงการที่มีขนาดใหญ่ แต่จะมีบาง
โครงการที่เป็ นงานเฉพาะด้าน บริ ษทั ฯ รับงานลักษณะนี้ดว้ ยตนเอง
วิสุทธิ์ เชาว์วอ่ งเลิศ ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า โครงการรถไฟความเร็ วสู ง หรื อโครงการรถไฟความเร็ วปกติ
จากทางราชการที่กาลังจะเกิดขึ้นมีโอกาสจะใช้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ หรื อไม่
ดร.ธวัช อนัน ต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ัด การ ได้ช้ ี แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่า บริ ษ ัท ฯ มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มี ค วาม
หลากหลายสามารถนาไปเสนอขายในตลาดได้ เช่น รถไฟรางคู่บริ ษทั ฯ ก็ได้รับออเดอร์ , กาแพงกั้นเสี ยง( Noise Barriers ) ,
ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตผสมใยแก้ว มีส่วนช่วยในการตกแต่งตามสถานนีรถไฟฟ้ าต่างๆ ซึ่งจากที่กล่าวมานี้ บริ ษทั ฯ มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่
สามารถนาไปเสนอขายให้กบั ลูกค้าได้อย่างครบวงจร
นายวัตสันต์ พงศ์วราภา ผูถ้ ือหุน้ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ภาพรวมของธุรกิจเสาเข็มน่าจะมีหลายขนาด ลูกค้ารายใหญ่
ของบริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ดบ้าง
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า งานเสาเข็มของบริ ษทั ฯ จะแบ่งเป็ น 2
ประเภท ได้แก่ 1. เสาเข็มตอก เป็ นเสาเข็มที่หล่อออกมาจากโรงงานและตอกลงไปในพื้นดิน 2. เสาเข็มเจาะ เป็ นการขุดให้ดินเป็ นรู
และเทคอนกรี ตลงไป ในส่ วนของการเสนอขายให้กบั ลูกค้าส่ วนใหญ่แล้วบริ ษทั ฯ จะรับงานในพื้นที่ออกนอกตัวเมืองหากเป็ น
งานเสาเข็มตอก เนื่ องจากมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างสู ง ซึ่ งในเขตกรุ งเทพฯ ชั้นในผูด้ ูแลโครงการส่ วนใหญ่จะไม่ได้รับอนุญาต
ลูกค้าของบริ ษทั ฯ ส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จะอยูใ่ นพิน้ ที่กรุ งเทพฯ ชั้นนอกและปริ มณฑลมากกว่า
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นาย อดิศร จันทนะ ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า กาลังการผลิตของผลิตภัณฑ์เสาเข็ม และผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรี ต
เป็ นร้อยละเท่าใด กลุ่มลูกค้าในปั จจุบนั ของบริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ด และโรงงานที่เชียงรากน้อยมีกาลังการผลิตเท่าใด มีเป้ าหมายในการ
ดาเนินงาน ในอนาคตอย่างไรบ้าง
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ สามารถรองรับการผลิตทั้ง 2
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มความสามารถ ลูกค้าส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ ในช่วงนี้ เป็ นกลุ่ม developer ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นงานร่ วมกับ
developer เพื่อพัฒนางานก่อสร้างให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับระบบการก่อสร้าง ในส่ วนของแผนในอนาคตจะเริ่ มมีการขยาย
ฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น และเริ่ มกระจายสิ นค้าไปสู่ ภาคตะวันออกให้มากขึ้นเนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีแผนที่ ก่อสร้าง
โรงงานไปยังภาคตะวันออกของประเทศ
นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา สอบถามต่อที่ประชุมว่า developer ใดที่บริ ษทั ฯ
ได้เข้าไปดาเนินการก่อสร้าง และในปี 2559 มีกี่อาคาร
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ี แจงต่อที่ ประชุมว่า งานที่ บริ ษทั ฯได้เข้าไปดาเนิ นการ
ก่อสร้างได้รับการตอบรับว่าเป็ นอาคารที่ ก่อสร้างเสร็ จได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งหากดาเนิ นการก่อสร้างแบบเดิ ม ตัวอาคารจะใช้พ้ืน
คอนกรี ตไร้คาน(Post tension) ภายนอกอาคารจะใช้แผ่นผนังคอนกรี ตสาเร็ จรู ป เมื่อบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการปรับเปลี่ยนการก่อสร้าง
เป็ นแบบใหม่แล้ว ก็จะใช้แผ่นผนังคอนกรี ตสาเร็ จรู ป ทุกชิ้นจะหล่อมาจากโรงงาน และนาไปประกอบที่หน้างาน
นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา สอบถามเพิม่ เติมต่อที่ประชุมว่า กาไรจากการ
ดาเนินงานที่ติดลบเกิดจากสาเหตุใด และปี 2559 จะมีแนวโน้มที่ดีข้ นึ หรื อไม่
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า โดยทัว่ ไปในช่วงที่บริ ษทั ฯ เริ่ มดาเนิ น
โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่จะมี Fix cost ที่ เกิ ดขึ้ นค่อนข้างสู ง เนื่ องจากยังผลิ ตได้ไม่เต็มกาลังการผลิตของโรงงานใหม่ที่
สามารถรองรับได้ และ ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นการเช่าโรงงานสาหรับผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อรอให้โรงงานใหม่สร้างเสร็ จ จึงย้ายฐาน
การผลิตเข้าไป
นายไพรัช ห่ อสุ วรรณชัย ผูร้ ับมอบฉันทะจาก น.ส. พรนภา ห่ อสุ วรรณชัย สอบถามต่อที่ประชุมว่า กาลังการผลิตที่ได้
แจ้งมาในตอนต้น 1,000,000 ตารางเมตร/ปี แสดงว่าขณะนี้ 1 กะ จะใช้กาลังการผลิต 500,000 ตารางเมตร/ปี ใช่หรื อไม่
และกาลังการผลิต 1,000,000 ตารางเมตร/ปี คิดเป็ นยอดขายได้เท่าใด และอัตรากาไรสุ ทธิ ของโรงงานใหม่ทาได้อยู่ที่
เท่าใด
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า 1,000,000 ตารางเมตร/ปี หมายถึง 2 กะ
หากดาเนิ นการผลิต 1 กะ มีกาลังการผลิต 500,000 ตารางเมตร/ปี และในส่วนของกาลังการผลิต 1,000,000 ตารางเมตร/ปี คิดเป็ น
ยอดขายประมาณ 900-1500 บาท/ตารางเมตร และGross Profit Margin ส่วนใหญ่อยูท่ ี่ร้อยละประมาณ 10-15
คุณสุ มณฑา วัฒนสิ นธุ์ ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นายบัญชา วัฒนสิ นธุ์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2558 ได้มีการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรี ตสาเร็ จรู ปบ้างหรื อไม่ และคู่แข่งของบริ ษทั ฯ เป็ นกลุ่มใด
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงต่อที่ ประชุมว่า ปี ที่ ผ่านมาหากดูจากกราฟรายได้จาก
การขายผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรี ตสาเร็ จรู ปในช่วงก่อนที่ผบู ้ ริ หารชุดใหม่เข้ามาดาเนิ นงานรายได้จากการขายอยูท่ ี่ 44-73 ล้านบาท
แต่หลังจากนั้นรายได้จากการขายเพิ่มสู งขึ้นในทุกๆ ปี ในปี 2556 เท่ากับ 126 ล้านบาท ในปี 2557 เท่ากับ 270ล้านบาท และปี
2558 เท่ากับ 344 ล้านบาท ตามลาดับ รายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องมาจากผูบ้ ริ หารชุดใหม่ได้เข้ามาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขาย และ
การบริ หารให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ในปั จจุบนั มีธุรกิ จที่ ผลิตเสาเข็มเป็ น
จานวนมากกว่าเดิม บริ ษทั ฯ ปรับเปลี่ยนแนวทางโดยการนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ เข้ามาช่วยให้บริ ษทั ฯ มีรายได้ที่ดีข้ ึน ซึ่งนับว่าบริ ษทั ฯ
เป็ นบริ ษทั ฯ ที่มีประวัติอนั ยาวนาน และได้รับความน่าเชื่ อถือ เนื่ องจากเป็ นบริ ษทั ฯ ที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ฯ ทาให้ลูกค้าส่ วน
ใหญ่ไว้วางใจ ในส่วนของคู่แข่งทางตรง ของบริ ษทั ฯ ไม่มีเนื่องจากว่า บริ ษทั ฯ ขายผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร และแต่ละบริ ษทั ฯ ล้วน
แล้วแต่มีความแตกต่างกันในเรื่ องของกาลังการผลิต เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
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คุณสุ มณฑา วัฒนสิ นธุ์ ผูร้ ับมอบฉันทะจากนายบัญชา วัฒนสิ นธุ์ สอบถามต่อที่ ประชุมว่า ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ กลุ่ม
ใดบ้างที่มีส่วนช่วยให้เกิดยอดขายให้กบั บริ ษทั ฯ ในปี 2559
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะผลักดันให้
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ แต่หากให้พิจารณาถึงความพร้อม และโอกาสในการดาเนิ นธุ รกิ จ
บริ ษทั ฯ คาดว่าผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรี ตสาเร็ จรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในปี นี้
คุณรั ตนา ตันสกุล สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุ นไทย ได้สอบถามต่อที่ ประชุมว่า แนวโน้มของเสาเข็มในอนาคตมี การใช้
เสาเข็มประเภทใดมากกว่ากัน ระหว่างเสาเข็มแบบตอกหรื อเสาเข็มแบบเจาะ และบริ ษทั ฯ มีกลยุทธ์การดาเนิ นงานให้สอดคล้อง
กับอุปสงค์การใช้เสาเข็มในอนาคตอย่างไร
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ในอนาคตอุปสงค์การใช้เสาเข็มแบบ
เจาะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ คาดว่ามีเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการจัดเตรี ยมเสาเข็มในโรงงานให้
แล้วเสร็ จก่ อนที่ จะนาไปสู่ ห น้างาน และช่ วยลดปั ญหาการดาเนิ นงานที่ หน้างานได้ บริ ษทั ฯ จึ ง ให้ความสาคัญในการศึ กษา
เทคโนโลยีดงั กล่าวมากกว่าดาเนินงานที่หน้างาน
คุณอาริ ยา แซ่ฮ้ ึง รับมอบฉันทะจาก นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ได้ทราบข้อมูลว่ามีบริ ษทั แห่ ง
หนึ่ ง เป็ นผูจ้ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรี ตสาเร็ จรู ปเช่นเดี ยวกันกับบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวมีกาลังการผลิตอยู่ที่ 3,000,000
ตารางเมตร บริ ษทั ฯ ได้มีกลยุทธ์หรื อวิธีการทาการตลาดอย่างไร
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ี แจงต่อที่ ประชุ มว่า จากที่ ได้รับทราบข้อมูลของบริ ษทั
ดังกล่าว จึงขอชี้แจงว่า บริ ษทั ดังกล่าวถือเป็ นบริ ษทั ที่มีความแข็งแกร่ ง และมีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาการดาเนิ นการงานไปใน
หลายๆ โดยที่ผา่ นมาได้มีการพัฒนาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรี ตสาเร็ จรู ป ทั้งนี้บริ ษทั ฯ มองว่าแต่ละบริ ษทั มีความถนัดใน
ธุรกิ จแตกต่างกันไป บริ ษทั ฯ มีความเชื่ อมัน่ ว่าประสบการณ์และลักษณะเฉพาะด้านของบริ ษทั ฯ สามารถทาให้ผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั ฯ เติบโตในธุรกิจเช่นเดียวกันได้
นายวิสุทธิ์ เชาว์วอ่ งเลิศ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้มีแผนการดาเนินการงานในต่างประเทศอย่างไร
บ้าง และให้ปี 2559 คาดว่าจะมีผลกาไรเท่าใด
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของการคาดการณ์ผลกาไรบริ ษทั ฯ
ไม่สามารถชี้แจงได้ เนื่องจากเข้าข่ายตามข้อห้ามของตลาดหลักทรัพย์ฯในการเปิ ดเผยข้อมูล
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ มีการลงทุนร่ วมกับบริ ษทั มิลล์
คอน สตีล จากัด (มหาชน) โดยได้เข้าไปเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเหล็กโครงสร้างรู ปพรรณ ซึ่งมองว่าต้นทุนในการ
ผลิต และแหล่งในการหาวัตถุดิบนั้นมีความได้เปรี ยบมากกว่าการผลิตในประเทศไทย และในส่ วนธุ รกิจคอนกรี ตของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ได้นาเข้าไปจาหน่ายแล้วแต่อาจจะมีความล่าช้าในการดาเนินงาน ตามที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า คาดการณ์วา่ ยอดขายในปี 2559 มีโอกาส
เติบโตประมาณร้อยละ 30 และในปี นี้ บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะก่อสร้างโรงงานผลิตลวดแรงดึงสู งชั้นคุณภาพพิเศษที่จงั หวัดระยองซึ่ ง
คาดว่าน่าจะมีโอกาสรับรู ้รายได้ประมาณปี 2560
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ที่ต้ งั อยูท่ ี่ประเทศพม่า ใน
เขตนิ คมอุตสาหกรรม บริ ษทั ฯ ถือเป็ นบริ ษทั ของประเทศไทยรายแรกที่มีโอกาสดาเนินธุรกิจในบริ เวณดังกล่าว อีกทั้งบริ ษทั ฯ มี
หุน้ ส่วนที่เป็ นบุคคลท้องถิ่น ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และประสบการณ์ในการทาธุรกิจในประเทศพม่าเป็ นอย่างดี
นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีความประสงค์จะ
รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั แมคทริ ค จากัด (มหาชน) (“Mctric”)
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นของ Mctric อยูท่ ี่ร้อยละ
32.65 เดิม Mctric เป็ นบริ ษทั รับหมาก่อสร้าง ที่รับเฉพาะงานระบบเท่านั้น ปั จจุบนั Mctric มีการรับการทั้งงานโครงสร้างและงาน
ระบบการการ synergy ในส่ วนของช่องทางการจาหน่ าย และกระบวนการผลิต ทั้งนี้ Mctric มีแผนที่ จะเข้าสู่ ตลาดหลักทรัพย์
ภายในปี 2559 ซึ่งช่วงนี้อยูร่ ะหว่างการยืน่ Filing
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ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ Mctric อยูร่ ะหว่างการขอยื่น
Filing และคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่ วนการ
ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ (Pre-emptive Right) ในราคา IPO
นายไพรัช ห่ อสุ วรรณชัย ผูร้ ับมอบฉันทะจาก น.ส. พรนภา ห่ อสุ วรรณชัย สอบถามต่อที่ประชุมว่า Mctric มี Back log
อยูเ่ ท่าใด และมีบริ ษทั ใดเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน และการกาหนดวันในการจองซื้อหุน้ อยูใ่ นช่วงใด
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริ ษทั เสนอให้ นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร เป็ นผูต้ อบคาถามดังกล่าว เนื่องจาก
เป็ นผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯให้เข้าไปเป็ นกรรมการใน Mctric
นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร กรรมการ/กรรมการบริ หาร และเลขานุการบริ ษทั ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ไม่สามารถตอบ
คาถามเกี่ยวกับ Back log ได้เนื่องจากเป็ นข้อมูลภายในของ Mctric และการจองซื้อหุน้ IPO คาดว่าอยูใ่ นช่วงไตรมาสที่ 3 ซึ่งช่วงนี้
เป็ นช่ วงที่ Mctric อยู่ระหว่างการขอคาปรึ กษากับตลาดหลักทรัพย์ฯและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ เมื่อ Mctric ได้รับการอนุมตั ิให้เสนอขายหุน้ IPO แล้ว จะสามารถทราบวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อให้สิทธิ (Pre-emptive
Right) ซึ่งในขณะนี้ยงั มิทราบ และมีที่ปรึ กษาทางการเงิน คือ บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
โดยคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นรับทราบและรับรองผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี
2558 ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ได้พิจารณาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2558 ในครั้งนี้แล้ว
ประธานสอบถามในที่ ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรื อเห็ นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ หากไม่มีท่านใด
สอบถามหรื อคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุ มพิจารณารั บรองผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯในรอบปี 2558 และรายงาน
ประจาปี ของคณะกรรมการ
มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2558 และรายงานประจาปี ของ คณะกรรมการ ด้ว ย
คะแนนเสี ยงดังนี้
 ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ มาเพิม่ ขึ้นอีก 5 ราย คิดเป็ นจานวน 43,820,908 หุน้ รวมมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 103 ราย
ร้ อยละของจำนวนหุ้นทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม
มติ
คะแนนเสียง
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย
2,149,079,849
99.9963
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสี ยง
80,004
0.0037
วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมตั งิ บดุลและงบกำไรขำดทุนสำหรับปี สิ้นสุ ด 31 ธันวำคม 2558 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี
ของบริษัทแล้ ว
ประธานมอบหมายให้พิธีกร เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่า วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ พระราชบัญญัติบริ ษทั (มหาชน) จากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 112 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 40 ได้กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯต้องจัดให้มีการทางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน)
และงบบัญชี กาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี แล้ว และให้เสนอที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นควรเสนอที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิงบดุลและงบกาไร
ขาดทุ น ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 ที่ ผ่ า นการตรวจสอบจากผู ้ส อบบัญ ชี และได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
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คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 ในรู ปแบบ CD-ROM ซึ่งได้จดั ส่งให้
ผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ในครั้งนี้แล้ว
พิธีกร ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 โดยมี
รายละเอียดดังนี้

นางสาว อรรั ศย์ ศิ ริชุมพัน ธ์ ผูถ้ ื อหุ ้น ได้สอบถามต่อ ที่ ประชุ มว่า รายได้รวม 2,391.81 ล้านบาท ส่ วนค่า ใช้จ่า ย
2,289.83 ล้านบาท ส่ งผลให้กาไรเท่ากับ 101.98 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากกาไรจะเห็นได้ว่ามีมูลค่าไม่สูงมากนัก ทาให้มีความ
ประสงค์ที่จะรับทราบว่า เหตุใดบริ ษทั ฯ มีกาไรจากการดาเนินงานเท่ากับ 101.98 ล้านบาท
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า รายได้รวม 2,391.81 ล้านบาท เกิด
จากธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ อยูป่ ระมาณ 1,500 ล้านบาท ที่เหลือเป็ นธุรกิจของบริ ษทั ซันเทค จากัด (ธุรกิจเศษเหล็ก) ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้
ขายไปแล้วในช่วงไตรมาสที่ 3 ซึ่งธุรกิจเศษเหล็กมี margin ที่ค่อนข้างน้อยมาก เป็ นการทาธุรกิจแบบซื้อมาและขายไป ในอนาคต
บริ ษทั ฯ คาดว่ากาไรจากการดาเนิ นงานจะเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากการเสนอขายสิ นค้าให้กบั developer มากยิ่งขึ้น และบริ ษทั ฯ มี
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทาให้สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างครบวงจร
คุณรัตนา ตันสกุล สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีกลยุทธ์ในการการ
บริ หารงานให้เกิดมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นหรื อไม่ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในปี 2558 เพิม่ ขึ้นกว่าปี ที่ผา่ นมา
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงต่อที่ ประชุมว่า ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้ลดลง
และค่าใช้จ่ายที่เพิม่ มากขึ้น ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้างโรงงานใหม่ อย่างไรก็ดีคาดว่า
ในปี 2559 นี้บริ ษทั ฯ จะสามารถบริ หารเรื่ องค่าใช้จ่ายให้ดีข้ ึนได้ และกลยุทธ์ในการการบริ หารงาน บริ ษทั ฯได้มีการนาระบบ ERP
(Enterprise Resource Planning) ซึ่ งเป็ นระบบสารสนเทศเข้ามาสนับสนุ นการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้มีความสะดวก รวดเร็ ว
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และเกิดประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งบริ ษทั ฯ ได้นาระบบสารสนเทศเข้าไปสนับสนุนงานของฝ่ ายขาย เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น และได้ดาเนินการเปลี่ยนระบบไฟฟ้ าภายในองค์กร เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริ ษทั รับทราบข้อเสนอแนะจากผูถ้ ือหุ ้น และได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า
หากมีค่าใช้จ่ายที่สามารถจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มขึ้นได้ จะนาเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานสอบถามในที่ ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรื อเห็ นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ หากไม่มีท่านใด
สอบถามหรื อคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ ง
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แล้ว
มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการ
จากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แล้ว ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้

ตรวจสอบ

 ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ มาเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย คิดเป็ นจานวน 200 หุน้ รวมมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 105 ราย
ร้ อยละของจำนวนหุ้นทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม
มติ
คะแนนเสียง
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย
2,149,080,049
99.9963
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสี ยง
80,004
0.0037
วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรจัดสรรเงินกำไรสุ ทธิเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยและงดจ่ ำยเงินปันผลสำหรับปี 2558

ประธานมอบหมายให้พิธีกร เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดการจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงด
จ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2558
พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 43 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไร
สุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน
พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปั นผล “ไม่เกินร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสารอง
ตามกฎหมาย และบริ ษทั ต้องไม่มีขาดทุ นสะสม ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับกระแสเงิ น สด และแผนการขยายธุ รกิ จของบริ ษทั ใน
อนาคต” และการจ่ายเงินปั นผลจะจ่ายให้ตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆกัน
พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้จดั สรรเงินกาไรสุ ทธิ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
และงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การจัดสรรเงินกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 5% ของกาไรสุทธิ เป็ นจานวนทั้งสิ้น 2,100,000 บาท
(2) การงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558
เนื่ องจากบริ ษทั ต้องกันกาไรสะสมไว้เป็ นเงินสารองเท่ากับจานวนเงินที่ได้จ่ายซื้ อหุ ้นคืนจนกว่าจะมีการจาหน่ายหุ ้นที่
ซื้อคืนได้หมด หรื อลดทุนชาระแล้วโดยวิธีตดั หุน้ ซื้อคืนที่จาหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี
อนึ่ง ผลการดาเนินงานประจาปี งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีผลกาไรเฉพาะกิจการจานวน 41.58 ล้าน
บาท และมีกาไรสะสมในงบเฉพาะกิ จการเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 93.69 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่
9/2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการจัดทาโครงการซื้ อหุ ้นคืนเพื่อบริ หารทางการเงิน (Treasury Stock) ภายใน
วงเงินจานวนไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯจะต้องกันกาไรสะสมไว้เป็ นเงินสารองเท่ากับจานวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุน้ คืน
จนกว่าจะมีการจาหน่ายหุ ้นที่ ซ้ื อคืนได้หมด หรื อลดทุนชาระแล้วโดยวิธีตดั หุ ้นซื้ อคืนที่จาหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี บริ ษทั ฯจึ ง
ต้องงดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน้าที่ 23
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้ประกาศโครงการซื้อหุ ้นคืน เนื่ องจากราคาหุ ้นมีความผันผวน ส่ งผลให้ราคาหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ ต่ากว่ามูลค่าทางบัญชี (Book value) และยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่ อง คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้ว และ
เห็นสมควรให้บริ ษทั ฯ ออกมาตรการที่ช่วยรักษาระดับราคาหุน้ ให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ จึงได้อนุมตั ิโครงการซื้อหุน้ คืน
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มิได้นาหุน้ ที่ซ้ือคืนจาหน่ายกลับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษทั ฯ จะต้องนาหุน้ ในส่วนที่ซ้ือคืนมานี้ ทา
การลดหุน้ จดทะเบียน
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริ ษทั กล่าวต่อที่ ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ไม่สามารถนาเงิ นมาจ่ายปั นผลได้
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ได้นาเงินไปซื้อหุน้ คืนเพื่อการบริ หารทางการเงิน(Treasury stock)
คุณสุมณฑา วัฒนสิ นธุ์ ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นายบัญชา วัฒนสิ นธุ์ เสนอที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่ องนโยบายการจ่ายเงินปั นผลควรกาหนดว่า ไม่ ตำ่ กว่ ำ แต่นโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษทั กาหนดกว่า ไม่ เกิน
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รับทราบและจะนาไปพิจารณา
นายวัตสันต์ พงศ์วราภา ผูถ้ ือหุน้ เสนอต่อที่ประชุมว่า ให้บริ ษทั ฯ กล่าวสรุ ปและประเมินผลโครงการซื้อหุน้ คืน
พิธีกรได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯ ซื้อหุน้ คืนเป็ นจานวน 165,000,000 หุน้ เป็ นจานวนเงิน
91,075,109.12 บาท โครงการซื้อหุน้ คืนเพื่อการบริ หารทางการเงิน(Treasury stock) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เล็งเห็นว่า เป็ นการลงทุน
ที่เป็ นประโยชน์ และให้ผลตอบแทนที่จะสร้างมูลค่าที่ดีได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มิได้จาหน่ายหุน้ กลับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษทั ฯ
ต้องดาเนินการลดทุนจดทะเบียน ซึ่ งการลดทุนจดทะเทียนจะทาให้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มมากขึ้น และผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ จะ
เพิ่มขึ้น ตามลาดับ
นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา สอบถามต่อที่ประชุมว่า การซื้ อหุน้ คืนบริ ษทั ฯ ซื้ อ
ได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯซื้อหุน้ คืนเป็ นจานวน 91,075,109.12 บาท หลังจากนี้จะมีการซื้อหุน้ คืน
เพิ่มหรื อไม่
พิธีกรได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ณ บริ ษทั ฯ ยังมิได้มีการซื้อหุน้ คืนเพิ่มเติม ขณะนี้อยูใ่ นช่วงระหว่างการพิจารณา
นายวิเชี ยร ฐิ ติโชติรัตนา ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นางสุ ว รรณี ฐิ ติโชติรัตนา สอบถามต่อที่ ประชุมว่า เงิ นปั นผลที่ บริ ษทั ฯ
ตัดสิ นใจงดจ่าย หากในช่วงครึ่ งปี หลังหากผลประกอบการมีแนวโน้มที่ดีข้ ึน คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารจะพิจารณาจ่ายเงิน
ปั นผลหรื อไม่
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริ ษทั กล่าวต่อที่ประชุมว่า หากผลประกอบการมีแนวโน้มที่ดีข้ ึน คาดว่าจะ
นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นางสุ วรรณี ฐิติโชติรัตนา สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอีกครั้งหรื อไม่ ถ้ามีจะมีการดาเนินการใช้เงินอย่างไร
พิธีกรได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ยังมิได้มีแผนที่จะออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
คุณรัตนา ตันสกุล สมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า หุน้ ที่บริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อคืนเพื่อการบริ หารทางการเงิน
บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะบริ หารจัดการกับหุน้ ที่บริ ษทั ฯ ที่คืนอย่างไร
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริ ษทั กล่าวต่อที่ประชุมว่า รับทราบและจะนาไปพิจารณา หากราคาหุ ้นอยู่
ในระดับที่เหมาะสม บริ ษทั ฯ อาจจะขายคืนกลับเข้าสู่ ตลาดหลักทรัพย์ แต่หากระดับราคาหุ ้นยังคงมีลกั ษณะไม่สูงเช่นปั จจุบนั
บริ ษทั ฯ อาจจะพิจารณาให้ลดทุนจดทะเบียน ซึ่งการลดทุนจดทะเบียนถือว่าเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อม โดยทาให้สัดส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มมากขึ้น
ประธานสอบถามในที่ ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรื อเห็ นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ หากไม่มีท่านใด
สอบถามหรื อคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ การจัดสรรเงิ นกาไรสุ ทธิ เป็ นทุ นสารองตามกฎหมายและงด
จ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2558
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

มติทปี่ ระชุม : ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั กิ ำรจัดสรรเงินกำไรสุ ทธิเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยและงดจ่ ำยเงินปันผลสำหรับ ปี 2558
ร้ อยละของจำนวนหุ้นทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม
มติ
คะแนนเสียง
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย
2,149,080,049
99.9963
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสี ยง
80,004
0.0037
วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่ รบกำหนดออกตำมวำระและพิจำรณำเลือกกรรมกำรทีอ่ อก
ตำมวำระกลับเข้ ำมำเป็ นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 16 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตาแหน่ง
โดยกรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูท้ ี่จะต้องออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารง
ตาแหน่งใหม่ก็ได้
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ตอ้ งออกเนื่องจากครบวาระมีอยู่ 3 ท่าน ได้แก่
1)

นายโสภณ ผลประสิ ทธิ์

รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2)

นางพรรณี จารุ สมบัติ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3)

นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร

กรรมการบริ ษทั และเลขานุการบริ ษทั

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่ งใสในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ จึงขอเชิญ นายโสภณ ผล
ประสิ ทธิ์ นางพรรณี จารุ สมบัติ และนายวุฒิชยั เศรษฐบุตรออกจากห้องประชุม
นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร กรรมการ/กรรมการบริ หาร และเลขานุการบริ ษทั เสนอต่อที่ประชุม ให้ นางทิพวรรณ สื บสาย
เข้าเป็ นพิธีกรแทน
นางทิ พวรรณ สื บสาย พิธีกรกล่าวต่อที่ ประชุมว่า วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 16 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจานวน 1
ใน 3 จะต้องออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่ สุดเป็ นผูท้ ี่ จะต้องออกจากตาแหน่ ง กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
เนื่ องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการบริ ษทั ของสานักคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ทางการที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5 ซึ่ งได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ได้พิจารณาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ประจาปี 2559 ในครั้งนี้แล้ว
ประธานสอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรื อเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ หากไม่มีท่านใด
สอบถามหรื อคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
และพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระและพิจารณาเลือกกรรมการ
ที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมตั ิดงั นี้
 ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ มาเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย คิดเป็ นจานวน 200,004 หุน้ รวมมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 106 ราย
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1) นายโสภณ ผลประสิ ทธิ์ ตาแหน่ง รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

ร้ อยละของจำนวนหุ้นทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง

คะแนนเสียง
2,149,280,053
0
80,004

99.9963
0
0.0037

2) นางพรรณี จารุ สมบัติ ตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

ร้ อยละของจำนวนหุ้นทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง

คะแนนเสียง
2,149,280,053
0
80,004

99.9963
0
0.0037

3) นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร ตาแหน่ง กรรมการบริ ษทั และเลขานุการบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

ร้ อยละของจำนวนหุ้นทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง

คะแนนเสียง
2,149,280,053
0
80,004

99.9963
0
0.0037

ประธานได้เรี ยนเชิญ นายโสภณ ผลประสิ ทธิ์ นางพรรณี จารุ สมบัติ และนายวุฒิชยั เศรษฐบุตร กลับเข้าห้องประชุม
นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร กลับเข้ามาเป็ นพิธีกรตั้งแต่วาระที่ 6 เป็ นต้นไป
วำระที่ 6

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2559
ประธานมอบหมายให้ พิธีกร เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2559

พิธีกรได้กล่าวต่อที่ ประชุมว่า วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด
พ.ศ. 2535 กล่าวไว้ว่าห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ในกรณี ที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ มิได้กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งประกอบ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา ประจาปี 2559 ในอัตราดังนี้
กรรมการ

1) คณะกรรมการบริ ษทั
 ประธานกรรมการ
 รองประธานกรรมการ

ค่าตอบแทนประจาปี 2559 (บาท)
ค่าตอบแทนราย ค่าเบี้ยประชุมราย โบนัส/
เดือน
ครั้ง
บาเหน็จ

ค่าตอบแทนประจาปี 2558 (บาท)
ค่าตอบแทนราย ค่าเบี้ยประชุมราย
เดือน
ครั้ง

80,000
50,000

80,000
50,000

10,000
10,000
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

 กรรมการ
20,000
10,000
×
20,000
10,000
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
50,000
10,000
×
50,000
 กรรมการตรวจสอบ
20,000
10,000
×
20,000
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
10,000
×
ค่าตอบแทน
 กรรมการสรรหาและพิจารณา
10,000
×
ค่าตอบแทน
4) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
 ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี 10,000
×
 กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
10,000
×
5) คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ ยง
 ประธานกรรมการกากับดูแลความเสี่ ยง 10,000
×
 กรรมการกากับดูแลความเสี่ ยง
10,000
×
หมำยเหตุ 1. ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้กบั กรรมการตามตาแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น
2.สาหรับคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กบั กรรมการบริ ษทั ฯที่เข้าร่ วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 9
ครั้งต่อปี การจ่ายค่าตอบแทนใช้อตั ราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนของปี ก่อน เนื่องจากทางบริ ษทั ฯเห็นว่ายังมีความเหมาะสม
จึงใช้อตั ราเดิมอยู่
3.สาหรับคณะกรรมการชุดย่อย ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กบั กรรมการบริ ษทั ฯที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่
ละชุดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี
4. กรรมการบริ ษทั ฯ ที่ดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารและได้รับเงินเดือนประจาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น
นายวิสุทธิ์ เชาว์วอ่ งเลิศ ผูถ้ ือหุน้ ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า เบี้ยประชุมรายครั้งของกรรมการชุดย่อยไม่น่าจะนามา
เสนอ เนื่ องจากค่าตอบแทนรายเดื อนกรรมการแต่ละท่านได้รับอยู่แล้วทุกๆ เดื อน หากมีค่าตอบแทนรายเดื อนไม่สูงมากนักก็
อาจจะพิจารณาให้เสนอได้
นายพินิจ จารุ สมบัติ ประธานที่ปรึ กษาบริ ษทั ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ประวัติความเป็ นมาในอดีตบริ ษทั ฯ มีข่าวไม่ค่อยสู ้
ดีนัก ทั้งในเรื่ องการบริ หารงาน และมีคดี ความต่างๆ จนกระทัง่ เปลี่ยนมาเป็ นยุคสมัยที่ ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เข้ามาเป็ น
ประธานกรรมการบริ ษทั และมี คณะกรรมการชุ ดใหม่ เข้ามากากับดู แลการดาเนิ นธุ รกิ จในปั จจุ บนั จึ งส่ งผลให้บริ ษทั ฯ เกิ ด
ภาพลักษณ์ที่ดีข้ ึน เป็ นที่ยอมรับต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ
สาธารณชนในวงกว้าง อีกทั้งยังช่วยกากับให้บริ ษทั ฯ ปฎิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการดาเนินธุรกิจให้เกิดความโปร่ งใส และ
ความยุติธรรม และเป็ นส่ วนสาคัญที่เข้าช่วยดูแลรักษาสิ ทธิ และผลประโยชน์ที่ผถู ้ ือหุ ้นควรจะได้รับทุกๆ ราย อย่างเสมอภาคเท่า
เทียมกัน จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ใคร่ ครวญพิจารณาจากผลงานที่ผา่ นมาว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
นายวิสุทธิ์ เชาว์วอ่ งเลิศ ผูถ้ ือหุน้ ได้กล่าวขอบคุณต่อที่ประชุม
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริ ษทั เสนอแนะต่อที่ ประชุมว่า การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ขอให้พิจารณา 3 หลักการที่มีความสาคัญ ดังนี้
1. บริ ษทั อื่นๆ ที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ฯ มีค่าตอบแทนเท่าใดบ้าง
2. ค่าตอบแทนกรรมการเปรี ยบเทียบรายได้ที่บริ ษทั ฯ ได้รับจากการดาเนินงาน มีสดั ส่วนอยูเ่ ท่าใด
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3. หน้าที่และความรับผิดชอบในการดารงตาแหน่งกรรมการ ต้องใช้ความระมัดระวังในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพนั้น
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นให้ดีที่สุด หากประมาทหรื อกระทาการอันมีควร ต้องถูกดาเนิ นคดีทางอาญาโดยถูก
จาคุก 10 ปี อีกทั้งถูกรับผิดทางคดีแพ่งโดยส่วนตัว
ประธานสอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรื อเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ หากไม่มีท่านใด
สอบถามหรื อคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2559
มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2559 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ร้ อยละของจำนวนหุ้นทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม
มติ
คะแนนเสียง
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย
2,149,360,057
100
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสี ยง
0
0
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตั กิ ำรแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชีประจำปี 2559
ประธานมอบหมายให้ นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ าเสนอการแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2559
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ขออนุญาตกล่าวรายละเอียดเพิ่มเติมในวาระที่ 6 ถึง
บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริ ษทั ฯ โดยได้ขอยกตัวอย่างการปฎิบตั ิหน้าที่ของ ศ.ดร บวรศักดิ์ อุวรรณโณ สื บเนื่องจากที่บริ ษทั ฯ ถือ
หุ ้นของ Mctric เป็ นจานวนร้อยละ 32.65 เมื่อ Mctric ได้รับการอนุมตั ิจากทางสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ตามหลักการเมื่อ Mctric มีการเสนอขายหุ ้นใหม่ให้กบั ประชาชนในวงกว้าง (IPO) สัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ จะถูก
Dilution effect ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 20 อย่างไรก็ดี ศ.ดร บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้ดาเนิ นการเจรจา เพื่อรักษาสิ ทธิให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ ส่ งผลให้สัดส่ วนการถือหุ ้นยังคงเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 32.65 เช่นเดิม จึงความกรุ ณาท่านจากผูถ้ ือหุ ้นขอบพระคุณ ศ.ดร
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ทาหน้าที่รักษาสิ ทธิให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ มา ณ โอกาสนี้
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อ วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120
แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 37 (5) กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนค่าตอบแทนทุกปี
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควร
ให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจาณาแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 หรื อนางสุ มาลี โชคดี
อนันต์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3322 หรื อนายธี รศักดิ์ ฉั่วศรี สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 หรื อนางสาว
ศันสนี ย ์ พูลสวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบี ยน 6977 แห่ งบริ ษทั แกรนท์ ธอน ตัน จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย พร้อมทั้งกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นเงินรวม 1,975,000 บาท และขอให้
ประชุมพิจารณามอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูอ้ นุมตั ิ หากบริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด จาเป็ นต้องจัดหาผูส้ อบบัญชีรับ
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อนุญาตรายอื่นแทนในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุ ญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ รวมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าสอบทานงบการเงินของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี ด้วย
ผูส้ อบบัญชีจานวน 4 รายดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรื อส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั , บริ ษทั ย่อย, ผูบ้ ริ หาร, ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั แมคทริ ค จากัด) ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้บริ ษทั แก
รนท์ ธอนตัน จากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริ ษทั ตั้งแต่ปี 2555 เป็ นระยะเวลารวม 4 ปี คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นขัดแย้งต่อ
การเสนอการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีขา้ งต้น
คุณรัตนา ตันสกุล สมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า วิธีการที่จะทาให้ค่าสอบบัญชีมีราคาปรับตัว
ลดลง โดยการประกาศให้ผสู ้ อบบัญชีรายอื่นได้รับสิ ทธิที่จะเข้ามาเสนอราคาได้
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า หากพิจารณาจากค่า
สอบบัญชีในปี 2558 เท่ากับ 750,000 บาท และในปี 2559 เท่ากับ 1,140,000 บาท ที่กล่าวมานี้คิดเป็ นรายปี
หากดูเป็ นรายไตรมาสในปี 2559 เท่ากับ 270,000 บาท และในปี 2559 ปรับตัวลดลงเท่ากับ 215,000 บาท และหากพิจารณาจากยอด
รวมค่าตอบบัญชีในปี 2559 จะเพิม่ จากปี 2558 เป็ นจานวนเงินเท่ากับ 225,000 บาท ค่าสอบบัญชีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้น บริ ษทั ฯ ได้
ดาเนินการเจรจาต่อรองกับบริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด แล้ว แต่ดว้ ยธุรกิจของบริ ษทั ฯ ที่กาลังเติบโตอย่างมีนยั สาคัญ ทาให้ทาง
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งจัดหาบุคคลเพื่อมารองรับการตรวจสอบ โดยทางผูส้ อบบัญชีเป็ นผูไ้ ด้ให้คาปรึ กษาและแนะนา ในการปรับปรุ ง
ระบบการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบสิ นค้าคงเหลือ และการตรวจสอบคลังสิ นค้า
นายสมคิด เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีถือว่าเป็ นความ
รับผิดชอบที่สูงมาก ต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกๆราย ค่าสอบบัญชีที่ บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด ได้เสนอมาถือว่าไม่สูงมากนัก หาก
เปรี ยบเทียบกับรายได้ที่บริ ษทั ฯ ได้รับ และทางบริ ษทั จาเป็ นต้องจัดหาบุคลากรที่มีความรู ้เฉพาะด้านและมีความละเอียดรอบคอบ
ในการตรวจสอบบัญชี เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งช่วงนี้ทางบริ ษทั ประสบปั ญหาการขาดแหล่งบุคลากรในวิชาชีพ
เพราะฉะนั้นจึงมีความจาเป็ นในการเสนอค่าสอบบัญชีให้มีความเหมาะสม
นายวิสุทธิ์ เชาว์วอ่ งเลิศ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นด้วยตามรายละเอียดที่
นายสมคิด เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ได้เสนอหรื อไม่ และมีการต่อรองค่าสอบบัญชีหรื อไม่ และบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้
ผูส้ อบบัญชีรายอื่นเข้ามาเสนอค่าสอบบัญชีหรื อไม่
นายสมคิด เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต หากบริ ษทั ฯ จะเสนอให้ค่าสอบบัญชีให้เท่ากับปี ที่ผา่ นมาทางบริ ษทั แก
รนท์ ธอนตัน จากัด จึงไม่ประสงค์จะรับข้อเสนอไว้
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า กรณี ค่าสอบบัญชีมี
การนาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาก่อนที่จะเข้าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และจากประสบการณ์ทางานด้านการ
ตรวจสอบ ทาให้เล็งเห็นถึงความสาคัญของประสบการณ์การทางานร่ วมกัน และความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจเป็ นสิ่ งที่สาคัญ ในส่วน
ค่าสอบบริ ษทั ฯ ควรมีการดาเนินการเจรจาต่อรองให้ดีที่สุด เพื่อรักษาประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ ไว้เป็ นสาคัญ
นายพินิจ จารุ สมบัติ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบผูส้ อบบัญชีเป็ นเรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญ
อีกเรื่ องหนึ่ง โดยนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจอบ ได้นาเสนอเรื่ องค่าตอบผูส้ อบบัญชีเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้สอบถามถึงค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นได้มีการเจรจาต่อรองหรื อไม่ ทางที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการเจรจาต่อรองกับผูส้ อบบัญชีเรี ยบร้อยแล้ว
ประธานได้สอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรื อเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ หากไม่มีท่านใด
สอบถามหรื อคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2559
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มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนน เสี ยง
ดังนี้
ร้ อยละของจำนวนหุ้นทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม
มติ
คะแนนเสียง
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย
2,149,280,053
99.9963
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสี ยง
80,004
0.0037
วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมตั กิ ำรโอนสิทธิบัตรส่ งเสริมคณะกรรมกำรส่ งเสริมกำรลงทุน (BOI) ของบริษัทฯ ให้ แก่ บริษัท เซเว่ น
ไวร์ จำกัด (ซึ่งเป็ นบริษัทย่ อยทีบ่ ริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99)
ประธานมอบหมายให้ พิธีกร เป็ นผูน้ าเสนอการโอนสิ ทธิบตั รส่งเสริ มคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ของ
บริ ษทั ฯ ให้แก่ บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัด (ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 99.99) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
พิธีกรได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมตั ิ การจัดตั้งบริ ษทั ย่อยเพื่อลงทุนโครงการโรงงานเพื่อผลิตและจาหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพ
พิเศษ ซึ่งตั้งอยูใ่ นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี ณ ตาบลบ้านแลง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ในงบประมาณ
701 ล้านบาท
บริ ษทั ฯได้ดาเนินการจัดตั้ง บริ ษทั ย่อยซึ่งมีชื่อว่า บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัด แล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ซึ่ง
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทั้งหมด และเพื่อให้บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัด ได้รับสิ ทธิบตั รส่งเสริ มการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) บริ ษทั ฯจึงมีแผนที่จะโอนสิ ทธิบตั รส่งเสริ ม BOI ของบริ ษทั ฯ เลขที่ 1307 (2) 2557 ออก
ให้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2557 ให้กบั บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัด และตามระเบียบสานักงานส่งเสริ มการลงทุนที่ 2/2547 เรื่ องการโอน
ควบ รวมกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ฯในฐานะผูโ้ อนสิ ทธิบตั รต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
จึงจะสามารถดาเนินการโอน สิ ทธิบตั รส่งเสริ มการลงทุนนี้ได้ เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการลงทุนก่อสร้างโรงงาน และนาเข้า
เครื่ องจักรของบริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัด
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
โอนบัตรส่งเสริ ม BOI ของบริ ษทั ฯ เลขที่ 1307 (2) 2557 ออกให้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2557 ให้แก่ บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัด เพื่อ
ลงทุนโครงการโรงงานผลิตและจาหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ ตั้งอยูเ่ ขตประกอบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไออาร์พีซี
ตาบลบ้านแลง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ หรื อ ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริ หาร เป็ นผูม้ ีอานาจดาเนินการใดๆที่จาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการโอนสิ ทธิบตั รส่งเสริ ม (BOI) ของบริ ษทั ฯ เลขที่
1307 (2) 2557 ออกให้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2557 ให้แก่ บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัด ตลอดจนกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด
เงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการโอนสิ ทธิบตั รส่งเสริ ม (BOI) ดังกล่าวตามที่ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิมติผถู ้ ือ
หุน้ เพื่อให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ หากบริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัด ได้ผลกาไรจากการประกอบกิจการ บริ ษทั ฯ จะ
ได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเงินปั นผล ในส่วนของบริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัด จะได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสาหรับ
เครื่ องจักร,วัตถุดิบและวัสดุที่จาเป็ นนาเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตส่งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่นาเข้าครั้ง
แรก รวมทั้งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบธุรกิจรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงิน
ลงทุนเป็ นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริ ษทั ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายวาระนี้ไม่ตอ้ งเข้าที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ ซึ่งสามารถนาไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้ แต่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน(BOI) มี
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กฎระเบียบว่า กรณี ที่บริ ษทั ฯได้สิทธิ BOI และมีความประสงค์จะโอนให้กบั บริ ษทั อื่นต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้
นายวิสุทธิ์ เชาว์วอ่ งเลิศ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามต่อที่ประชุมว่า การที่บริ ษทั ฯ โอนสิ ทธิน้ ีให้กบั บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัด จะ
ทาให้บริ ษทั ฯ เสี ยสิ ทธิทาง BOI หรื อไม่ และสาเหตุใดบริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัด จึงไม่สามารถขอสิ ทธิ BOI ได้ดว้ ยตนเอง
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริ ษทั ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บัตรส่งเสริ มคณะกรรมการส่งเสริ มการ
ลงทุน (BOI) เป็ นของบริ ษทั ฯ แต่ ณ ปั จจุบนั บริ ษทั มิได้นามาใช้ดาเนินการใดๆ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโอนบัตรส่งเสริ มให้กบั
บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 99.99 อีกทั้งเป็ นประโยชน์สาหรับ บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัด มิตอ้ งเสี ยเวลาไปดาเนินการ
หรื อเสี ยค่าใช้จ่ายในการดาเนินการใดๆ
ประธานสอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรื อเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ หากไม่มีท่านใด
สอบถามหรื อคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการโอนสิ ทธิบตั รส่งเสริ มคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
ของบริ ษทั ฯ ให้แก่ บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัด (ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 99.99)
มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิโอนสิ ทธิบตั รส่งเสริ มคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ของบริ ษทั ฯ ให้แก่ บริ ษทั
เซเว่น ไวร์ จากัด (ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 99.99) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ร้ อยละของจำนวนหุ้นทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม
มติ
คะแนนเสียง
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย
2,149,280,053
99.9963
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสี ยง
80,004
0.0037
วำระที่ 9 พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ำมี)
-ไม่มีคุณรัตนา ตันสกุล สมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ได้ทราบว่าบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการในเรื่ อง การ
ต่อต้านคอร์รัปชัน่ และได้มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ (CAC) ทางสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย(IOD)มีความประสงค์จะสอบถามทราบว่า บริ ษทั ฯ มีแผนใน
การดาเนินการอย่างไรให้ได้รับผลการรับรองการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
ดร.วิชญะ เครื องาม ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้ลงนามการประกาศ
เจตนารมณ์ ร่ วมกับโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (CAC) เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2558 หลังจากนั้นคณะกรรมการได้เล็งเห็นความสาคัญของการสร้างเสริ มให้บริ ษทั ฯ มีธรรมาภิบาล และต้องการต่อต้านทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ จึงได้จดั ตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเข้ามาช่วยในการกาหนดหลักเกณฑ์
ในปัจจุบนั การดาเนินงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีได้มีการดาเนินงานด้านการประมวลจริ ยธรรม(Code of
conduct) นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี(CG Policy) และแนวปฎิบตั ิในการเข้าเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (CAC) โดยมีแผนการที่ชดั เจน ขณะนี้อยูใ่ นช่วงที่เตรี ยมเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้
พิจารณาอนุมตั ิ และเข้าเป็ นแนวร่ วมตามที่ได้กาหนดเวลาไว้
นายไพรัช ห่อสุวรรณชัย ผูร้ ับมอบฉันทะจาก น.ส. พรนภา ห่อสุวรรณชัย สอบถามต่อที่ประชุมว่า หากบริ ษทั มิลล์คอน
สตีล จากัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ถือหุน้ อยู่ ได้จ่ายเงินปันผล บริ ษทั ฯ จะได้รับเงินปันผลในส่วนของ หุน้ สามัญและหุน้
บุริมสิ ทธิเท่าใด และขณะนี้ราคาหุน้ ของบริ ษทั มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) ต่ากว่าราคาที่บริ ษทั ฯ ซื้อในตอนต้น จึงมีความ
ประสงค์จะทราบว่าบริ ษทั ฯ มีแผนที่จะซื้อหุน้ เพิ่มที่ในราคาระดับนี้หรื อไม่
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นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร ได้ช้ ีแจ้งต่อที่ประชุมว่า เงินปั นผลของหุน้ บุริมสิ ทธิที่บริ ษทั ฯ ถืออยู่ ทางบริ ษทั มิลล์คอน สตีล
จากัด (มหาชน) ได้ต้งั ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทางบัญชีไว้ต้ งั แต่ปี 2557 ซึ่งในส่วนนี้ได้จ่ายมาแล้วเป็ นจานวนประมาณ 52 ล้านบาท และ
เงินปันผลสาหรับหุน้ สามัญและหุน้ บุริมสิทธิที่บริ ษทั ฯ ถืออยูใ่ นปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการรออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2559 ของบริ ษทั มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) โดยการจ่ายเงินปั นผลจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
1. หุน้ สามัญ หรื อหุน้ บุริมสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้แปลง(หมดอายุ) คิดเป็ นเงินปั นผลจานวนประมาณ 14 ล้านบาท
2. หุน้ บริ มสิทธิ ชนิด ก (ที่ยงั ไม่หมดอายุ)) คิดเป็ นเงินปันผลจานวนประมาณ 1.4 ล้าน
สรุ ปโดยรวมบริ ษทั จะได้รับเงินทั้งสิ้น 68 ล้านบาท และขณะนี้บริ ษทั ฯ ยังไม่มีแผนที่จะซื้อหุน้ เพิม่ เติม และในส่วนของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ขณะนี้ยงั ไม่หมดอายุ และบริ ษทั ฯ ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอยู่ ณ ปั จจุบนั
นายไพรัช ห่อสุวรรณชัย ผูร้ ับมอบฉันทะจาก น.ส. พรนภา ห่อสุวรรณชัย สอบถามต่อที่ประชุมว่า เงินปั นผลที่บริ ษทั ฯ
ได้รับจะสามารถรับรู ้รายได้ในไตรมาสใด
นางวิสจั จา คชเสนา ที่ปรึ กษาฝ่ ายบัญชีและการเงินของบริ ษทั ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เงินปันผลค้างจ่ายจานวน 52 ล้าน
บาท สามารถรับรู ้รายได้ต้ งั แต่ไตรมาสที่ 1 และเงินปั นผลในประมาณ 16 ล้านบาท หลังจากที่ ที่ประชุมของบริ ษทั มิลล์คอน สตีล
จากัด (มหาชน) อนุมตั ิแล้วจะสามารถรับรู ้รายได้ในไตรมาสที่ 2
นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา กล่าวคาขอบคุณต่อที่ประชุมสาหรับการ
บริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และกล่าวคาขอบคุณประธานที่ปรึ กษาบริ ษทั ที่ได้ดาเนินการให้ผถู ้ ือหุน้ เยีย่ มชมโรงงาน ณ
วันที่ 7 เมษายน 2559 จากที่ได้เข้าไปเยีย่ มชมโรงงานทาให้ได้ทราบว่า นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวฒั น์ และดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช
ผูบ้ ริ หารได้ดาเนินการพัฒนาบริ ษทั ฯ ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
หมำยเหตุ เนื่องจากระหว่างการดาเนินการประชุมมีผถู ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม จึงทาให้จานวนหุน้ ที่มาประชุมจนถึง
วาระต่าง ๆ นี้ มีจานวนหุน้ มากกว่า ณ ขณะที่เปิ ดการประชุม
ทั้งนี้ จานวนยอดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็ นจานวนทั้งสิ้น 106 รายนับเป็ น
จานวนหุน้ ได้ 2,149,360,057 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 39.8186 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด
ปิ ดประชุมเมื่อเวลา 17.00 น.

(ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
ประธานกรรมการ

(นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร)
เลขานุการบริ ษทั /ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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