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    รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 

 

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
วนัจนัทรท่ี์ 1 กรกฎาคม 2562  

 

 ณ  หอ้งประชมุ A อาคารเอน็จเินียริง่ ของบรษิทัฯ 
 เลขที ่239 ถนนหว้ยโปง่-หนองบอน ต าบลหว้ยโปง่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150  

 
 

                     เปิดประชุมเวลา  13.30 น. 
 

นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ ประธานกล่าวเปิดการ
ประชุมและแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ขณะทีเ่ริม่การประชุมมผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 46 ราย รบัมอบฉนัทะจ านวน 8 ราย 
นับรวมจ านวนผู้ถือหุ้น 54 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้สิ้น 203,675,620 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 72.7400 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุม ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

นางสาวณัฐฐิยา จารสุมบติั  เลขานุการบริษทั ท าหน้าที่เลขานุการทีป่ระชุม และนายยุทธนา กาญจนา
รมย ์ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินรายการประชุม โดยนายยุทธนา กาญจนารมย ์ไดแ้นะน าคณะกรรมการบรษิทั คณะผูบ้รหิาร 
ทีป่รกึษาทางกฎหมาย ทีป่รกึษาดา้นการเงนิ ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดงันี้ 

 

กรรมการบริษทัท่ีเขา้รว่มประชุม จ านวน 7 ท่าน จากจ านวนกรรมการ 9 ท่าน 
 

1. นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / 
                                        กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

2. นายสทุธ ิธรรมอ านวยสขุ            กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
                                        กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

3. นายยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์           กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

4. นายซุง ซกิ ฮอง                        กรรมการ (ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร) / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /  
                                       ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง /                                                  
                                                 

5. นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์          กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

6. นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์              กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
 

7. นางสาวกาญจนา รมิพณชิยกจิ         กรรมการ  
 

กรรมการบริษทัท่ีไม่เข้ารว่มประชมุ 

1. นายสมชยั กา้นบวัแกว้               กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นายเจรญิชยั อ านาจสมบรูณ์สขุ      กรรมการ 

 
ทัง้นี้กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุในครัง้นี้คดิเป็นรอ้ยละ 77.78 ของกรรมการทัง้หมดของบรษิทัฯ 
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ท่ีปรกึษาทางกฎหมาย 
นางสาวพณัณิตา จนัทรต๊์ะ และ นายธติณิฏัฐ ์ปรดีพิานจิวภิา จาก บรษิทั ทีป่รกึษากฎหมายกรุงเทพ จ ากดั (B.L.C.)  
 

ท่ีปรกึษาด้านการเงิน 
คุณปิยะภา จงเสถยีร จาก บรษิทั เอส 14 แอดไวเซอรี ่จ ากดั 
 

ตวัแทนผูถ้ือหุ้นเพื่อเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนน 
นายไพรชั โล่ด ารงรตัน์ ท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมสงัเกตการณ์  และเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนน 

 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้ าเนินรายการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชุม และวธิกีารออกเสยีง
ลงคะแนน ในวาระต่างๆ โดยผู้ด าเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงวธิกีารสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ การออกเสยีง
ลงคะแนน การนบัคะแนน และการประกาศผลคะแนนใหท้ีป่ระชุมไดร้บัทราบ 

ผู้ด าเนินรายการประชุม เรยีนชีแ้จงวธิกีารสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ การออกเสยีงลงคะแนน การนับ
คะแนน และการประกาศผลคะแนน ดงันี้ 

 

การสอบถามหรอืแสดงความเหน็ 
ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะที่มขีอ้สงสยัจะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็แนะน าตวัโดยแจง้ ชื่อ-

นามสกุล และแจง้เรื่องทีต่อ้งการสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ โดยการสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็นัน้ ขอใหเ้ป็น
การสอบถามและแสดงความคดิเหน็ตามประเดน็ของวาระการประชุม เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง 
 

1. การออกเสยีงลงคะแนนนัน้ ให ้1 หุน้มสีทิธอิอกเสยีงได ้1 เสยีง  
2. ท่านใด เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง ให้ท่านกรอกใบลงคะแนนเสยีงทีบ่รษิทัฯ  จดัให้ พร้อมทัง้ลง

ลายมอืชื่อดว้ยปากกา และมอบใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ  
3. หากท่านท าเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บรษิทัฯ จะถอืว่าเป็นบตัรเสยี  

 

ในกรณีทีท่่านไม่ด าเนินการตามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  บรษิทัฯ จะถอืว่าท่านเหน็ชอบกบัวาระทีไ่ดน้ าเสนอ  และใน

กรณีผูร้บัมอบฉนัทะทีย่ื่นใบมอบฉนัทะ แบบ ข. ทีผู่ถ้อืหุน้ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนมาแลว้ บรษิทัฯ ไดน้ าคะแนนเสยีงไป

บนัทกึไวใ้นระบบตามวาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้มขีอ้สงสยัใดๆ ประธาน จงึเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บรษิัทฯ ได้จดัส่งหนังสอืเชญิประชุม
ให้กบัผูถ้ือหุน้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ส านักงาน ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ เป็นการล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
แลว้ จึงขอเร่ิมเปิดการประชุมโดยมีระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1    พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2562 
 

 ประธานฯ  ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่18 
เมษายน 2562 โดยเชญิผูด้ าเนินรายการประชุมเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณา 

 ผู้ด าเนินรายการประชุม เรยีนชี้แจงใหท้ี่ประชุมทราบว่า บรษิัทฯ ได้จดัการประชุมสามญัผูถ้ือ ประจ าปี 
2562 เมื่อวนัที ่18 เมษายน 2562 จงึขอใหท้ีป่ระชุม รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยมสี าเนารายงานการประชุม
ตามหนงัสอืเชญิประชุม หน้าที ่5-17 ทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ใหก้บัท่านเป็นการล่วงหน้าแลว้ เมื่อวนัที ่21 มถุินายน 2562  
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ เมื่อไม่มผีูถ้ือหุน้ท่านใดมขีอ้สอบ
ถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่
18 เมษายน 2562 ตามรายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมดงักล่าวขา้งตน้  

 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่18 
เมษายน 2562 

โดยทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 
 
 

เหน็ดว้ย          203,675,620            เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ) 
ไม่เหน็ดว้ย              0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 ) 
งดออกเสยีง                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 
บตัรเสยี                                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 

 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัแจ้งเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคข์องการใช้เงินเพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
 

 ผูด้ าเนินรายการประชุม ทัง้นี้เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 39/2559 เรื่อง 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ ขอ้ 38 (6) (ก) หากมกีารเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิ
ตามทีร่ะบุไวใ้นค าขออนุญาตหรอืแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชีช้วน จะต้องไดร้บัมติ
อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงโดยไม่มี
เสยีงคดัคา้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง    

 นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงนิ ไดเ้รยีนชีแ้จงต่อทีป่ระชุม 
จากมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท  มี

รายละเอยีดตามตารางต่อไปนี้ 

วตัถปุระสงคใ์นการใช้เงิน IPO  

ตามหนังสือช้ีชวน 

จ านวนเงินโดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้เงินโดยประมาณ 

1. ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแก่ธนาคาร1 100.00 อยู่ในระหว่างการด าเนินการของธนาคาร2  

2. เงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ 152.72 ภายในปี 2562 

3. ลงทุนซือ้อุปกรณ์เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกจิ 40.00 ภายในปี 2562 

รวม 292.72  

หมายเหตุ:  1ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแทนสนิทรพัยข์องกลุ่มทาคนูิทีใ่ชค้ ้าประกนัอยู่ในปจัจุบนัและปลดสนิทรพัยข์องกลุม่ทาคนูิดงักล่าว
ออก /  2ตามหนงัสอืชี้ชวน ระยะเวลาในการด าเนินการ มกราคม – กุมภาพนัธ ์2562 
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หมายเหตุ* : ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแทนสนิทรพัยข์องกลุ่มทาคนูิทีใ่ชค้ ้าประกนัอยู่ ณ ปจัจุบนั และปลดสนิทรพัยข์องกลุ่มทาคนูิดงักล่าว

ออก 

2. การซือ้ทีด่นิ อาคาร โรงงาน เพื่อน ามาเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแก่ธนาคาร มมีลูค่าไม่เกนิ 100 ลา้นบาท โดย

ก าหนดใหด้ าเนินการทนัททีีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

3. เหตุผลและความจ าเป็น  

- เพิม่พืน้ทีก่ารท างาน เพื่อรองรบังานโครงการรบัเหมาก่อสรา้งในอนาคต (โดย Backlog ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2562 มมีลูค่า 2,133.33 ลา้นบาท)    

- เพื่อเป็นการลดตน้ทุนค่าเช่าพืน้ทีใ่นระยะยาว  

- เพิม่ก าลงัการผลติ ตลอดจนเพิม่โอกาสทางธุรกจิของบรษิทัในอนาคตต่อไป  

- น าทีด่นิทีซ่ือ้ใหม่ดงักล่าวไปเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแก่ธนาคารแทนสนิทรพัยข์องกลุ่มทาคนูิในปจัจบุนั 

4. ภายหลงัที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงนิเพิม่ทุนขา้งต้น หากปรากฎว่าการ
เจรจาการซือ้ฯ ของบรษิทักบัผูข้ายไม่ส าเรจ็ดว้ยเหตุผลของผูข้าย บรษิทัจะยงัคงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทุนตามเดมิ
ทีเ่คยขออนุญาตไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชีช้วน 

5. บรษิทัคาดว่าการเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทุนดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ  หรอืต่อ
ประมาณการใดๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลอนัเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินที่
เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลู 

 
 

รายละเอียดทรพัยสิ์น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงินใหม่ท่ีจะเปล่ียนแปลง 

 

จ านวนเงินท่ีใช้ (ล้านบาท) 

 

ระยะเวลาท่ีใช้เงินโดยประมาณ 

1. ซือ้ทีด่นิอาคารโรงงานเพื่อน ามาเป็นหลกัทรพัย์
ค ้าประกนัแก่ธนาคาร* 

ไม่เกนิ 100.00  ทนัทหีลงัผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ

2. เงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ 152.70 ภายในปี 2562 

3. ลงทุนซือ้อุปกรณ์เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกจิ 40.00 ภายในปี 2562 

รวม 292.70  

เจ้าของทรพัยสิ์น ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภททรพัยสิ์น โรงงาน 

เน้ือท่ี  79 ไร่ 47 ตร.ว (31,647 ตร.ว. โฉนดเลขที:่ น.ส. 3ก. 68, 226, 1228, 1278, 12) 

ท่ีตัง้  480 หมู่ 1 ถ.บา้นบงึ-บา้นค่าย ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
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 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
วตัถุประสงคข์องการใชเ้งนิเพิม่ทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเสนอวาระเรื่องอื่นๆ หรอืซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ 

ผู้ด าเนินรายการประชุม แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า มตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงโดยไม่มเีสยีงคดัคา้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง    

 

นายชาญณรงค ์ไกรศรีสิริกลุ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากตารางเปรยีบเทยีบวตัถุประสงค์เดมิ 292.72 ลา้นบาท กบั
วตัถุประสงค์ใหม่ 292.70 ล้านบาท ของการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะเห็นว่า
ผลรวมหายไป 0.02 ไม่ทราบว่ามนียัส าคญัอะไรหรอืไม่ 

นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุน้ว่า จากตาราง
วัตถุประสงค์เดิม เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งตัวเลขจะต่างกับตาราง
วตัถุประสงคใ์หม่ประมาณ 200,000 บาท ซึง่จะเป็นราคาค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 

นายชาญณรงค ์ไกรศรีสิริกลุ – ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่า อา้งองิจากขอ้ที ่4 หากปรากฎว่าการเจรจาการซือ้ฯ ของบรษิทั
กบัผูข้ายไม่ส าเรจ็ ดว้ยเหตุผลของผูข้าย ทีเ่ขยีนไวแ้บบนี้หมายความว่าการเจรจาไม่ราบรื่นหรอืว่าอย่างไร พอจะบอก
ไดห้รอืไม่ว่าการด าเนินการถงึขัน้ตอนไหนแลว้ 
 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ตอนนี้บรษิทัฯ ยงัไม่ไดว้างเงนิ
มดัจ ากบัธนาคาร เนื่องจากรอผลอนุมตัจิากการประชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ก่อน และถ้าหากไดร้บัการอนุมตัเิรยีบรอ้ยแลว้ 
บรษิทัฯ จะรบีด าเนินการวางมดัจ าใหแ้ลว้เสรจ็ภายในอาทติยน์ี้ และเนื่องจากครัง้แรกทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีารเจรจากบัทาง
ธนาคาร คอืเดอืนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่ง ณ ปจัจุบนันี้ บรษิัทฯ ไม่ทราบว่ามผีู้ใดสนใจที่ดนิแปลงดงักล่าวนี้หรอืไม่ 
บรษิทัฯ จงึไดเ้ขยีนรายละเอยีดสว่นตรงนี้ไวเ้ผื่อกรณีทีธ่นาคารไดต้กลงขายทรพัยส์นิดงักล่าวออกไปแลว้  

นายชาญณรงค ์ไกรศรีสิริกลุ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หลงัจากทีท่างเจา้หน้าทีไ่ดไ้ปดูทีด่นิอาคารแลว้ พอจะบอกได้
หรอืไม่ว่าความเก่าใหม่ของทีด่นิและอาคารดงักล่าว จะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงเพิม่เตมิอย่างไรบา้ง และอาคาร
อื่นๆ ยงัสามารถใชง้านไดอ้ยู่หรอืไม่ 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า อาคารเป็นอาคารเก่าเกอืบ 20 ปี 
และลา้งมา 5 ปี แต่ทีบ่รษิทัฯ ต้องการทีด่นินี้ เนื่องจากบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาราคาทีด่นิทีม่จี านวน 79 ไร่ และราคาซือ้ไม่
เกนิ 100 ล้านบาท ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณไร่ละ 1.2 ล้านบาท และราคานี้ได้มาพร้อมอาคารด้วย ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่
ค่อนขา้งถูกมาก โดยถา้บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ไปปรบัปรุง กค็าดว่าจะมคี่าใชจ้่ายประมาณ 20-30 ลา้นบาท โดยตวัโครงสรา้ง
อาคาร และโรงงานยงัสามารถใช้งานได้อยู่ แต่ต้องปรบัปรุงในส่วนระบบ น ้า ไฟ ที่ขาดไปแล้ว ท าความสะอาด และ
ตดิตัง้ทาวเวอรเ์ครนเพิม่เตมิ 

นายชาญณรงค ์ไกรศรีสิริกลุ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทีบ่รษิทัฯ มโีรงอาหารและสถานทีน่ันทนาการใหพ้นักงานและ
เพยีงพอหรอืไม่ 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า บรษิทัฯ มโีรงอาหารอยู่ทางดา้น
ขา้งของตกึทีป่ระชุมอยู่นี้ พรอ้มทัง้มสีหกรณ์รา้นคา้เลก็ๆ ซึง่ถอืว่าเพยีงพอต่อจ านวนพนกังานทีม่อียู่ในปจัจุบนั 
 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์– ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่า ทีด่นิอาคารทีบ่รษิทัฯ จะซือ้นี้มคีวามสามารถทีจ่ะรบังานไดอ้กี
ประมาณกีต่นั และจาก Backlog ตอนนี้ บรษิทัฯ คาดการณ์ไวว้่าจะยงัสามารถรบังานไดอ้กีหรอืไม่ 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjevPTT3pXjAhUWT48KHfJTAUcQkeECCCsoAA
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นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า จากเน้ือทีป่จัจุบนัของบรษิทัฯ ที่
มจี านวน 100 ไร่ และพืน้ทีใ่หม่จ านวน 79 ไร่ บรษิทัฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถเพิม่จ านวนอตัราการผลติไดอ้กีประมาณ 
50% จาก ณ ปจัจุบนั และในส่วนของ Backlog ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 มมีูลค่าประมาณ 2,100 ลา้นบาท ซึง่ปีนี้จะมี
งานใหญ่ที่เขา้มา เช่น งาน PTT LNG ที่มสีร้างสถานีรบัจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal Project)
และงาน Thai Oil ที่สร้างโรงกลัน่ ซึ่งบรษิัทฯ กค็าดว่าจะไดร้บังานมาบางส่วน ซึ่งถ้าได้รบังานว่าจา้งมา ส าหรบัทีด่นิ
และอาคารใหม่นี้กส็ามารถรองรบัก าลงัการผลติไดอ้ย่างเพยีงพอ 
 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์– ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แนวโน้มของโครงการ PTT LNG และ Thai Oil เป็นอย่างไร
บา้ง และบรษิทัฯ ไดน้ าเสนอไปจ านวนกีต่นั 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ส าหรบัโครงการ PTT LNG จะรู้
ผลภายในไตรมาส 2/2562 นี้ ส่วนโครงการ Thai Oil ทาง Partner หลกั ได้ Award สญัญามาเรยีบร้อยแล้ว และอยู่
ระหว่างการแจกจ่ายงานใหก้บั Subcontractor ซึง่บรษิทัฯ คาดการณ์ไวว้่าจะไดร้บังานภายในไตรมาส 4/2562 หรอืไม่
เกนิไตรมาส 1/2563  
 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์– ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่า บรษิทัฯ ไดเ้สนอไปจ านวนทัง้สิน้กีต่นั และ ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ 
มกี าลงัการผลติสงูสดุกีต่นั 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า บรษิทัฯ ไดเ้สนอกบัทาง Thai Oil 
จ านวน 10,000 ตนั จากจ านวนงานทัง้สิน้ 20,000 ตนั ซึง่ปจัจุบนับรษิทัฯ มกี าลงัการผลติสงูสุดอยู่ที ่10,000 ตนั และ
ถา้บรษิทัฯ ซือ้ทีด่นิอาคารใหม่ จะสามารเพิม่ก าลงัการผลติไดเ้ป็น 15,000 ตนั 
 

นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูร้บัมอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า จากงบก าไรขาดทุนในไตรมาส 
1/2562 ทีอ่อกมาจะเหน็ไดว้่าต ่ากว่าในไตรมาส 1/2561 เป็นเพราะสาเหตุใด 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า รายไดข้องบรษิทัฯ ในไตรมาส 
1/2561 มรีายไดร้วม คดิเป็น 374.5 ลา้นบาท และในไตรมาส 1/2562 มรีายไดร้วม คดิเป็น 414.3 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้
คดิเป็นรอ้ยละ 10.6 
 

นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้รบัมอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ส าหรบัไตรมาส 2 และ 3 ปี 
2562 จะช่วยใหก้ าไรสทุธขิองบรษิทัฯ เพิม่ขึน้มากกว่าปีก่อนหน้านี้หรอืไม่ 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ไดม้ากกว่า 
 

นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูร้บัมอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า งานทีบ่รษิทัฯ รบัจาก Owner 
ทีม่ขีนาดใหญ่ กบังานทีร่บัเองแต่มขีนาดเลก็ แบบไหนไดก้ าไรมากกว่ากนั 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ใกล้เคียงกนัแต่งานที่รบัเอง
โดยตรงจะสามารถจดัการเรื่องคนและเวลาไดด้กีว่า  
 

นายชาญณรงค ์ไกรศรีสิริกลุ – ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่า ตามทีแ่จง้ไวว้่า จะน าเงนิเพิม่ทุนจ านวนประมาณ 100 ลา้นบาท 
มาใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์า้ประกนัแก่ธนาคารเพื่อแทนสนิทรพัยข์องกลุ่มทาคนูิ ไม่ทราบวา่มเีหตุผล และมผีลด ีผลเสยี 
อย่างไรบา้ง 
 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า เน่ืองจากปจัจุบนัทัง้กลุ่มบรษิทั 
ทาคูนิ และ ซ ีเอ แซด  ไดใ้ชท้รพัยส์นิของทาคูนิในการท าวงเงนิค ้าประกนั ซึง่ในช่วงที ่ซ ีเอ แซด เขา้ตลาด บรษิทัฯ 
จะต้องสามารถยนืได้ด้วยตนเอง ดงันัน้ เงนิที่ได้มาจากการระดมทุนส่วนนึง จ านวน 100 ล้านบาท จงึต้องน าไปเป็น
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หลกัทรพัยค์ ้าประกนัแก่ธนาคารแทนสนิทรพัยข์องกลุ่มทาคูนิ และภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดม้าเจอทีด่นิผนืดงักล่าวนี้ 
คณะกรรมการไดร้่วมกนัพจิารณาและเลง็เหน็ว่า เงนิจ านวน 100 ลา้นบาท นี้ ถา้ฝากไวก้จ็ะไดด้อกเบีย้เพยีงรอ้ยละ 1-2 
ต่อปี เท่านัน้ เมื่อเทยีบกบัทีด่นิทีม่มีูลค่าเพิม่ขึน้เรื่อยๆ แลว้ ถอืว่าดกีว่าเอาเงนิสดไปฝากไวเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนั
กบัธนาคาร ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดข้อเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคเ์พื่อมาซือ้ทีด่นิดงักล่าว 
 

 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์– ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทาคูนิจะน าทรพัย์สนิที่ปลดออกดงักล่าวไปท าอย่างอื่นใช่
หรอืไม่ 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ไม่ใช่ เน่ืองจากทาคนูิมทีรพัยส์นิ
และใช้เองไม่ถึงครึ่งของทรัพย์สินที่มีอยู่  ในอดีตทาคูนิจึงได้ให้ทาง ซี เอ แซด มาร่วมใช้ด้วย แต่ความจ าเป็นที่             
ซ ีเอ แซด จะตอ้งสามารถยนืไดด้ว้ยตนเองนัน้ จงึไดแ้ยกทรพัยส์นิระหว่าง ซ ีเอ แซด และ ทาคนูิ  

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์– ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่า หมายก าหนดการในการซือ้ทีด่นิน้ีจะตอ้งจบเมื่อไหร่ 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บรษิัทฯ ต้องการให้แล้วเสรจ็
ภายใน 1-2 เดอืนนี้ 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นต่อว่า หากกรณีที่มบีุคคลอื่นเสนอ
ราคาใหก้บัธนาคารไทยพาณิชยเ์พื่อการซือ้ทีด่นิผนืดงักล่าวนี้  สงูกว่า 100 ลา้นบาท บรษิทัฯ จะขอด าเนินการหาทีด่นิ
ผนือื่นเพิม่เตมิ ทีม่รีาคาและประสทิธภิาพเท่าเทยีมกนั เพื่อน ามาเป็นหลกัค ้าประกนัแทนดงัเดมิ จะไม่ไดเ้ปลีย่นกลบัไป
เป็นเงนิสดแต่อย่างใด 

นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูร้บัมอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ทางธนาคารฯ ใหเ้วลากีว่นักบั
บรษิทัฯ ในการซือ้ ก่อนทีจ่ะมบีุคคลอื่นมาซือ้ 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า บรษิทัฯ ไดเ้ริม่คุยกบัธนาคารฯ
เมื่อช่วงเดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมา โดยบรษิทัฯ ไดพ้ยายามอธบิายให้ทางธนาคารฯ เขา้ใจอยู่ตลอดว่า บรษิทัฯ อยู่ใน
ระหว่างขัน้ตอนรอการอนุมตัจิากการประชุมผูถ้อืหุน้อยู่ และหากไดร้บัการอนุมตัเิมื่อไหร่ บรษิทัฯ จะรบีด าเนินการแจง้
ธนาคารฯ และวางมดัจ าใหท้นัท ี 

นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้รบัมอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า บรษิทัฯ ไดเ้ชค็ราคาประเมนิ
หรอืไม่ว่าราคาเท่าไหร่ และบรษิทัฯ ซือ้ต ่ากว่าราคาประเมนิหรอืไม่ 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ราคาประเมนิอย่างต ่าอยู่ที่ 140 
ลา้นบาท แต่บรษิทัฯ สามารถซือ้ไดใ้นราคาไม่เกนิ 100 ลา้นบาท 

 

 มติ    ทีป่ระชุมมมีติอนุมตักิารเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคข์องการใชเ้งนิเพิม่ทุนจากการเสนอขายหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ ตามทีเ่สนอทุกประการ 

โดยทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ
มสีทิธอิอกเสยีงโดยไม่มเีสยีงคดัค้านตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิออก
เสยีง ดงันี้ 
 
 

เหน็ดว้ย          203,675,620            เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ) 
ไม่เหน็ดว้ย              0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 ) 
งดออกเสยีง                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 
บตัรเสยี                                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 
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วาระท่ี 3    เรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดส้อบถามขอ้มลูของบรษิทัฯ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้
ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ เพิม่เตมิ 

 

ผู้ด าเนินรายการประชุม  ได้เรยีนชี้แจงที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดให ้“ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด้” 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุม
พจิารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดไวใ้นการประชุมครัง้นี้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเสนอวาระเรื่องอื่นๆ หรอืซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ   
 

 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ สามารถเผยแพร่ข่าวการได้รับงาน พร้อมทัง้
รายละเอยีดของโครงการผ่านทางเวปไซทข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดห้รอืไม่ 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขา่วผ่านทาง
เวปไซทข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นปกตอิยู่แลว้ โดยบรษิทัฯ จะท าการแจง้ขา่วเมื่อมลูค่ารวมของแต่ละโครงการได ้100 
ล้านบาท ขึน้ไป เนื่องจากหลกัของการแจ้งข่าว ข่าวนัน้จะต้องมสีาระส าคญัต่อรายได้ และในการแจ้งข่าวแต่ละครัง้ 
บรษิทัฯ ไดร้ะบุระยะเวลาของสญัญาอยู่ในรายละเอยีดแลว้เช่นกนั  

นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้รบัมอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า เน่ืองจาก ณ ปจัจุบนั ค่าเงนิ
บาท ค่อนขา้งแขง็ตวั บรษิทัฯ ไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบอย่างไร และบรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาก่อนหน้านี้ไวห้รอืไม่ ว่าใหผ้นั
แปรไปตามภาวะของตลาด 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ส าหรบังานเก่าทีผ่่านการประมลู
ไปแล้วนัน้ บรษิัทฯ กไ็ม่ต้องปรบัลดอะไรแล้ว แต่ถ้าส าหรบังานที่ประมูลใหม่ กลุ่มบรษิัทที่ร่วมประมูลพร้อมกนั กจ็ะ
ลดลงมาเท่ากนัอยู่แลว้เช่นกนั 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์– ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โดยปกตหิลงัจาก Award งานแลว้ บรษิทัฯ ไดล้อ็คราคาเหลก็
ไวห้รอืไม่ 

นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์ – ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีการเงิน ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า บรษิทัฯ ไดคุ้ย
กบัทาง Supplier ไวโ้ดยการประมาณราคา และภายหลงัจากทีไ่ด ้Award แลว้ กจ็ะเริม่คุยกบัลกูคา้ตามสเปคอกีครัง้ ซึง่
ราคาทีไ่ดก้นัไว ้กย็งัคงอยู่ในกรอบทีต่ัง้ไว ้ 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ถา้เป็นเหลก็ทีน่ าเขา้ บรษิทัฯ จะ
ไม่เคยลอ็คราคา แต่จะเผื่อราคาไวส้ าหรบัช่วงทีเ่หลก็ขึน้ราคา ประมาณ 10-15% 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์– ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่า ปกตเิหลก็ทีใ่ช ้เป็นเหลก็ในประเทศ หรอืเหลก็ทีน่ าเขา้ 

นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์ – ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีการเงิน ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ถ้าเป็นสเปค
พเิศษทีร่ะบุไวใ้นสญัญาจะสัง่เป็นเหลก็ทีน่ าเขา้ แต่ถา้เป็นสเปคธรรมดาทัว่ไปกจ็ะเป็นเหลก็ทีส่ ัง่จากภายในประเทศ 
 

นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้รบัมอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ปกติเวลารบัเงนิเป็นงวดๆ 
โดยเฉลีย่แลว้ งวดใดไดร้บัเงนิมากทีส่ดุ 

นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถอืหุน้ว่า จะเป็นช่วง   
1-2 งวดทีท่ าจดัซือ้จดัจา้ง  
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นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์  –  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่า 
ยกตวัอย่างเช่น ช่วงเวลาทีบ่รษิทัฯ ไดร้บังานเขา้มา โดยในระยะเวลา 12 เดอืน เดอืนมกราคมมเีหลก็เขา้มามมีลูค่า 100 
บาท Owner ท าการจ่ายเงนิมา 100 บาท แต่บรษิัทฯ ไม่สามารถน าเงนิ 100 บาท ไปลงบญัชวี่าเรารบัรู้รายได้ได้ทัง้
จ านวน เน่ืองจากมาตรฐานบญัชฉีบบัใหม่ระบุว่า บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัรูร้ายไดไ้ด ้จนกว่าบรษิทัฯ จะมกีารสง่มอบงาน
ชิน้นัน้ถงึมอืลกูคา้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่า ก่อนหน้านี้ มขีา่วออกมาว่า บรษิทัฯ 
ขาดสภาพคล่อง เพราะบรษิทัฯ มหีนี้จ านวนมาก แต่ในความเป็นจรงิ หนี้สนิดงักล่าวเป็นเงนิรายไดร้บัล่วงหน้า ทีไ่ดร้บั
ตามเงื่อนไขของสญัญา โดยทีบ่รษิทัฯ ยงัไม่สามารถบนัทกึรายไดไ้ด้ ท าใหเ้งนิทัง้กอ้นนี้กลายเป็นหนี้สนิทางบญัช ีซึง่
ความเป็นจรงิแลว้ หนี้กอ้นนี้จะแปลงมาเป็นรายไดใ้นวนัที่บรษิทัฯ ไดส้่งมอบงานตามเปอรเ์ซน็ตง์านทีเ่สรจ็ใหก้บัลกูคา้ 
ไม่ใช่หนี้ทีเ่กดิจากการทีบ่รษิทัฯ ไปกูธ้นาคาร หรอืกูย้มืทีอ่ื่นมา  

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์– ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จาก Margin ของบรษิัทคู่แข่งอย่างบรษิัท STP&I ที่ท างาน
ก่อสร้างโมดูล จะเหน็ได้ว่าม ีMargin ที่ดมีาก และบรษิัทฯ ของเรามแีผนว่าจะซื้อที่ดนิ ท าเล เพื่อจะสร้างโมดูลแบบ
คู่แขง่บา้งหรอืไม่ 
 

 นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุน้ว่า ณ ปจัจุบนั บรษิัทฯ สามารถ
ท างานโมดลูไดท้ี ่Shop fabrication เลย เน่ืองจากเป็นตลาดภายในประเทศ แต่ทางบรษิทั STP&I  ท าโมดลูเพื่อสง่ออก 
ซึง่ถอืว่าเป็นตลาดทีแ่ตกต่างกนักบับรษิทัฯ ของเรา 

นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้รบัมอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า อตัราก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 
ลดลงเรื่อยๆ เน่ืองจากอุตสากรรมนี้มกีารแขง่ขนักนัค่อนขา้งสงู และในไตรมาส 1/2562 มอีตัราก าไรสทุธ ิคดิเป็นรอ้ยละ 
4.61 บรษิทัฯ คดิว่าน้อยไปหรอืไม่ส าหรบัอุตสาหกรรมทีม่กีารลงทุนสงูเช่นนี้  

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า อา้งองิจากสไลดผ์ลประกอบการ
ทางการเงนิ จะเหน็ไดว้่า ตัง้แต่เปิดบรษิทัฯ มา บรษิทัฯ มอีตัราก าไรสทุธ ิคดิเป็นรอ้ยละ 1 และค่อยๆ เพิม่ขึน้มาเรื่อยๆ 
จนล่าสดุในไตรมาส 1/2562 รอ้ยละ 4.61 และบรษิทัฯ คดิว่าจะสามารถรกัษาอตัราการเตบิโตนี้ไวไ้ด ้ซึง่ถอืว่าไม่น้อยไป
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัธุรกจิประเภทเดยีวกนั 
 

นายนิรนัดร ์พงษ์กล า่ สอบถามว่า คู่แขง่ขนัหลกัของบรษิทัฯ มใีครบา้ง  

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
รบัเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมน ้ามนั ก๊าซ และปิโตรเคม ีโดยลกัษณะงานและการบรกิารของบรษิัทฯ แบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 1. งานบรกิารรบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจร ซึง่มบีรษิทัฯ ทีท่ างานประเภทเดยีวกนั คอื 
ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ และ บรษิทัททีซีแีอล 2. งานบรกิารรบัเหมาก่อสรา้งตดิตัง้โครงสรา้งและระบบ บรษิทัฯ ทีท่ างาน
ประเภทเดยีวกนั คอื บรษิทัศรรีาชาคอนสตรคัชัน่ และบรษิทั BJCHI 3. งานบรกิารงานดา้นวศิวกรรมโยธาและอาคาร 
บรษิทัทีท่ างานประเภทเดยีวกนั คอื บรษิทัอติาเลยีนไทย, นวรตัน์ และครสิเตยีนีและนีลเสน็ 4. บรกิารผลติ ประกอบ 
และบรกิารอื่น ซึง่มบีรษิทัฯ ทีท่ างานประเภทเดยีวกนั คอื บรษิทั BJCHI 

นายนิรนัดร ์พงษ์กล า่ สอบถามว่า Margin แต่ละงาน แต่ละคู่แขง่ ใกลเ้คยีงกนัหรอืไม่ 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ใกลเ้คยีงกนั บรษิทัฯ ไดต้ัง้เป้า 
Margin ไวท้ี ่10-11% ส าหรบัทุกโครงการอยู่แลว้ 
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ผู้ด าเนินรายการประชุม จงึแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า หลงัจากการประชุมในครัง้นี้ หากท่านผูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยั

ซกัถามหรอืตอ้งการแสดงความคดิเหน็ในเรื่องอื่นๆ ท่านสามารถตดิต่อเขา้มายงัเลขานุการบรษิทั โทร 038-606-242 
หรอืตดิต่อมายงันกัลงทุนสมัพนัธท์ี ่e-mail address info@caz.co.th หรอื www.caz.co.th หน้าส าหรบันกัลงทุน 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบ
ถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดเ้สยีสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี และปิดการประชุม 

 
 
       ปิดประชุมเวลา   14.45  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
                   ลงชื่อ...............................................................  ประธานทีป่ระชมุ  

                          (นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร)       ประธานกรรมการ 

 
 

                                                                                                                                                              
ลงชื่อ................................................................. เลขานุการทีป่ระชุม  

                                            (นางสาวณัฐฐิยา จารสุมบติั)          เลขานุการบริษทั   

mailto:info@caz.co.th
http://www.caz.co.th/

