รายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจิเนียริง่ ของบริษทั ฯ
เลขที่ 239 ถนนห้วยโปง่ -หนองบอน ตาบลห้วยโปง่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิ ศิษฐพร ประธานกรรมการ ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม ประธานกล่าวเปิ ดการ
ประชุมและแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ขณะทีเ่ ริม่ การประชุมมีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง 46 ราย รับมอบฉันทะจานวน 8 ราย
นับ รวมจ านวนผู้ถือ หุ้น 54 ราย รวมจ านวนหุ้น ทัง้ สิ้น 203,675,620 หุ้น คิด เป็ น ร้อ ยละ 72.7400 ของจ านวนหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ
นางสาวณัฐฐิ ยา จารุสมบัติ เลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่เลขานุ การทีป่ ระชุม และนายยุทธนา กาญจนา
รมย์ ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ าเนินรายการประชุม โดยนายยุทธนา กาญจนารมย์ ได้แนะนาคณะกรรมการบริษทั คณะผูบ้ ริหาร
ทีป่ รึกษาทางกฎหมาย ทีป่ รึกษาด้านการเงิน ทีเ่ ข้าร่วมประชุมดังนี้
กรรมการบริษทั ที่เข้าร่วมประชุม จานวน 7 ท่าน จากจานวนกรรมการ 9 ท่าน
1. นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายสุทธิ ธรรมอานวยสุข

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายยิง่ ยง เตชะรุ่งนิรนั ดร์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4. นายซุง ซิก ฮอง

กรรมการ (ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร) / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง /

5. นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง

6. นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์

กรรมการ / กรรมการบริหาร

7. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ

กรรมการ

กรรมการบริษทั ที่ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
2. นายเจริญชัย อานาจสมบูรณ์สขุ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ

ทัง้ นี้กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้คดิ เป็ นร้อยละ 77.78 ของกรรมการทัง้ หมดของบริษทั ฯ
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ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
นางสาวพัณณิตา จันทร์ต๊ะ และ นายธิตณ
ิ ฏั ฐ์ ปรีดพิ านิจวิภา จาก บริษทั ทีป่ รึกษากฎหมายกรุงเทพ จากัด (B.L.C.)
ที่ปรึกษาด้านการเงิ น
คุณปิ ยะภา จงเสถียร จาก บริษทั เอส 14 แอดไวเซอรี่ จากัด
ตัวแทนผูถ้ ือหุ้นเพื่อเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
นายไพรัช โล่ดารงรัตน์ ทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
ประธานฯ มอบหมายให้ผดู้ าเนินรายการประชุม ชีแ้ จงรายละเอียดเกีย่ วกับการประชุม และวิธกี ารออกเสียง
ลงคะแนน ในวาระต่างๆ โดยผู้ดาเนินรายการประชุม ได้ช้แี จงวิธกี ารสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียง
ลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนให้ทป่ี ระชุมได้รบั ทราบ
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม เรียนชีแ้ จงวิธกี ารสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับ
คะแนน และการประกาศผลคะแนน ดังนี้
การสอบถามหรือแสดงความเห็น
ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะที่มขี อ้ สงสัยจะซักถามหรือ แสดงความคิดเห็นแนะนาตัวโดยแจ้ง ชื่อนามสกุล และแจ้งเรื่องทีต่ อ้ งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนัน้ ขอให้เป็ น
การสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง
1. การออกเสียงลงคะแนนนัน้ ให้ 1 หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงได้ 1 เสียง
2. ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ท่านกรอกใบลงคะแนนเสียงทีบ่ ริษทั ฯ จัดให้ พร้อมทัง้ ลง
ลายมือชื่อด้วยปากกา และมอบให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ
3. หากท่านทาเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บริษทั ฯ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
ในกรณีทท่ี ่านไม่ดาเนินการตามทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น บริษทั ฯ จะถือว่าท่านเห็นชอบกับวาระทีไ่ ด้นาเสนอ และใน
กรณีผรู้ บั มอบฉันทะทีย่ ่นื ใบมอบฉันทะ แบบ ข. ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษทั ฯ ได้นาคะแนนเสียงไป
บันทึกไว้ในระบบตามวาระเรียบร้อยแล้ว
เมื่อไม่มผี ู้ถอื หุน้ มีขอ้ สงสัยใดๆ ประธาน จึงเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัท ฯ ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ เป็ นการล่วงหน้าซึ่งเป็ นไปตามกฎหมาย
แล้ว จึงขอเริ่มเปิ ดการประชุมโดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
ประธานฯ ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 18
เมษายน 2562 โดยเชิญผูด้ าเนินรายการประชุมเป็ นผูช้ แ้ี จงรายละเอียดในวาระนี้ต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม เรียนชี้แจงให้ท่ปี ระชุมทราบว่า บริษัท ฯ ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือ ประจาปี
2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 จึงขอให้ทป่ี ระชุม รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีสาเนารายงานการประชุม
ตามหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 5-17 ทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งให้กบั ท่านเป็ นการล่วงหน้าแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มผี ถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบ
ถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่
18 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดทีไ่ ด้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมดังกล่าวข้างต้น
มติ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้วมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 18
เมษายน 2562
โดยทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 2

203,675,620
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

( คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 )
( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )

พิ จารณาอนุมตั ิ แจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิ นเพิ่ มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่ มทุนของบริษทั ฯ

ผูด้ าเนิ นรายการประชุม ทัง้ นี้เพื่อเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมีการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาขออนุ ญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วน จะต้องได้รบั มติ
อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงโดยไม่มี
เสียงคัดค้านตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
นางสาวพรธิ ภสั ร์ ขันธี วิทย์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน ได้เรียนชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุม
จากมติคณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1. อนุ ม ัติก ารเปลี่ย นแปลงวัตถุ ป ระสงค์ข องการใช้เ งินเพิ่ม ทุน จากการเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่ม ทุน ของบริษัท มี
รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ในการใช้เงิ น IPO

จานวนเงิ นโดยประมาณ

ตามหนังสือชี้ชวน

(ล้านบาท)

ระยะเวลาที่ใช้เงิ นโดยประมาณ

1. ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันแก่ธนาคาร1

100.00 อยู่ในระหว่างการดาเนินการของธนาคาร2

2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

152.72

ภายในปี 2562

40.00

ภายในปี 2562

3. ลงทุนซือ้ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
รวม

292.72

ั บนั และปลดสินทรัพย์ของกลุม่ ทาคูนิดงั กล่าว
หมายเหตุ: 1ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันแทนสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนิทใี ่ ช้ค้ าประกันอยู่ในปจจุ
ออก / 2ตามหนังสือชี้ชวน ระยะเวลาในการดาเนินการ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562
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วัตถุประสงค์การใช้เงิ นใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลง

จานวนเงิ นที่ใช้ (ล้านบาท)

1. ซือ้ ทีด่ นิ อาคารโรงงานเพื่อนามาเป็ นหลักทรัพย์
ค้าประกันแก่ธนาคาร*
2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ไม่เกิน 100.00

3. ลงทุนซือ้ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
รวม

ระยะเวลาที่ใช้เงิ นโดยประมาณ
ทันทีหลังผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ

152.70

ภายในปี 2562

40.00

ภายในปี 2562

292.70

หมายเหตุ* : ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันแทนสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนิทใี ่ ช้ค้ าประกันอยู่ ณ ปจั จุบนั และปลดสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนิดงั กล่าว
ออก

2. การซือ้ ทีด่ นิ อาคาร โรงงาน เพื่อนามาเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันแก่ธนาคาร มีมลู ค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดย
กาหนดให้ดาเนินการทันทีทไ่ี ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
3. เหตุผลและความจาเป็ น
- เพิม
่ พืน้ ทีก่ ารทางาน เพื่อรองรับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างในอนาคต (โดย Backlog ณ วันที่ 31 มีนาคม
2562 มีมลู ค่า 2,133.33 ล้านบาท)
- เพื่อเป็ นการลดต้นทุนค่าเช่าพืน
้ ทีใ่ นระยะยาว
- เพิม
่ กาลังการผลิต ตลอดจนเพิม่ โอกาสทางธุรกิจของบริษทั ในอนาคตต่อไป
- นาทีด
่ นิ ทีซ่ อ้ื ใหม่ดงั กล่าวไปเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันแก่ธนาคารแทนสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนิในปจั จุบนั
4. ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุ มตั ิการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุนข้างต้น หากปรากฎว่าการ
เจรจาการซือ้ ฯ ของบริษทั กับผูข้ ายไม่สาเร็จด้วยเหตุผลของผูข้ าย บริษทั จะยังคงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุนตามเดิม
ทีเ่ คยขออนุญาตไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วน
5. บริษทั คาดว่าการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุนดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ หรือต่อ
ประมาณการใดๆ ที่ได้เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่
เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
รายละเอียดทรัพย์สิน
เจ้าของทรัพย์สิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ประเภททรัพย์สิน โรงงาน
เนื้ อที่

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

ที่ตงั ้

480 หมู่ 1 ถ.บ้านบึง-บ้านค่าย ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
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ความเห็น ของคณะกรรมการบริ ษัท เห็น ควรให้เ สนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น อนุ ม ัติ ก ารเปลี่ย นแปลง
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิม่ ทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่นๆ หรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รบั มติอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงโดยไม่มเี สียงคัดค้านตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
นายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกลุ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์เดิม 292.72 ล้านบาท กับ
วัตถุ ประสงค์ใหม่ 292.70 ล้านบาท ของการใช้ เงิ นเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ จะเห็นว่า
ผลรวมหายไป 0.02 ไม่ทราบว่ามีนยั สาคัญอะไรหรือไม่
นางสาวพรธิ ภสั ร์ ขันธี วิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชี การเงิ น ได้ช้แี จงต่อผู้ถือหุน้ ว่า จากตาราง
วัต ถุ ป ระสงค์เ ดิม เป็ น ค่ า ใช้จ่ า ยโดยประมาณที่บ ริษัท ฯ ได้ช้ีแ จงไว้ใ นหนั ง สือ ชี้ช วน ซึ่ง ตัว เลขจะต่ า งกับ ตาราง
วัตถุประสงค์ใหม่ประมาณ 200,000 บาท ซึง่ จะเป็ นราคาค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
นายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกลุ – ผูถ้ ือหุ้น สอบถามว่า อ้างอิงจากข้อที่ 4 หากปรากฎว่าการเจรจาการซือ้ ฯ ของบริษทั
กับผูข้ ายไม่สาเร็จ ด้วยเหตุผลของผูข้ าย ทีเ่ ขียนไว้แบบนี้หมายความว่าการเจรจาไม่ราบรื่นหรือว่าอย่างไร พอจะบอก
ได้หรือไม่ว่าการดาเนินการถึงขัน้ ตอนไหนแล้ว
นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริ หาร ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า ตอนนี้บริษทั ฯ ยังไม่ได้วางเงิน
มัดจากับธนาคาร เนื่องจากรอผลอนุ มตั จิ ากการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้ก่อน และถ้าหากได้รบั การอนุ มตั เิ รียบร้อยแล้ว
บริษทั ฯ จะรีบดาเนินการวางมัดจาให้แล้วเสร็จภายในอาทิตย์น้ี และเนื่องจากครัง้ แรกทีบ่ ริษทั ฯ ได้มกี ารเจรจากับทาง
ธนาคาร คือเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่ง ณ ปจั จุบนั นี้ บริษัทฯ ไม่ทราบว่ามีผู้ใดสนใจที่ดนิ แปลงดังกล่าวนี้หรือไม่
บริษทั ฯ จึงได้เขียนรายละเอียดส่วนตรงนี้ไว้เผื่อกรณีทธ่ี นาคารได้ตกลงขายทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกไปแล้ว
นายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกลุ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หลังจากทีท่ างเจ้าหน้าทีไ่ ด้ไปดูทด่ี นิ อาคารแล้ว พอจะบอกได้
หรือไม่ว่าความเก่าใหม่ของทีด่ นิ และอาคารดังกล่าว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเพิม่ เติมอย่างไรบ้าง และอาคาร
อื่นๆ ยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่
นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า อาคารเป็ นอาคารเก่าเกือบ 20 ปี
และล้างมา 5 ปี แต่ทบ่ี ริษทั ฯ ต้องการทีด่ นิ นี้ เนื่องจากบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาราคาทีด่ นิ ทีม่ จี านวน 79 ไร่ และราคาซือ้ ไม่
เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งเฉลี่ยอยู่ท่ปี ระมาณไร่ละ 1.2 ล้านบาท และราคานี้ได้มาพร้อมอาคารด้วย ซึ่งถือว่าเป็ นราคาที่
ค่อนข้างถูกมาก โดยถ้าบริษทั ฯ ได้เข้าไปปรับปรุง ก็คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 20-30 ล้านบาท โดยตัวโครงสร้าง
อาคาร และโรงงานยังสามารถใช้งานได้อยู่ แต่ต้องปรับปรุงในส่วนระบบ น้ า ไฟ ที่ขาดไปแล้ว ทาความสะอาด และ
ติดตัง้ ทาวเวอร์เครนเพิม่ เติม
นายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกลุ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทีบ่ ริษทั ฯ มีโรงอาหารและสถานทีน่ ันทนาการให้พนักงานและ
เพียงพอหรือไม่
นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริ หาร ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า บริษทั ฯ มีโรงอาหารอยู่ทางด้าน
ข้างของตึกทีป่ ระชุมอยู่น้ี พร้อมทัง้ มีสหกรณ์รา้ นค้าเล็กๆ ซึง่ ถือว่าเพียงพอต่อจานวนพนักงานทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั
นายกิ ตติ ยศ อาภาเกียรติ วงศ์ – ผูถ้ ือหุ้น สอบถามว่า ทีด่ นิ อาคารทีบ่ ริษทั ฯ จะซือ้ นี้มคี วามสามารถทีจ่ ะรับงานได้อกี
ประมาณกีต่ นั และจาก Backlog ตอนนี้ บริษทั ฯ คาดการณ์ไว้ว่าจะยังสามารถรับงานได้อกี หรือไม่
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นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริ หาร ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า จากเนื้อทีป่ จั จุบนั ของบริษทั ฯ ที่
มีจานวน 100 ไร่ และพืน้ ทีใ่ หม่จานวน 79 ไร่ บริษทั ฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถเพิม่ จานวนอัตราการผลิตได้อกี ประมาณ
50% จาก ณ ปจั จุบนั และในส่วนของ Backlog ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีมูลค่าประมาณ 2,100 ล้านบาท ซึง่ ปี น้จี ะมี
งานใหญ่ท่เี ข้ามา เช่น งาน PTT LNG ที่มสี ร้างสถานีรบั จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal Project)
และงาน Thai Oil ที่สร้างโรงกลัน่ ซึ่งบริษัทฯ ก็คาดว่าจะได้รบั งานมาบางส่วน ซึ่งถ้าได้รบั งานว่าจ้างมา สาหรับทีด่ นิ
และอาคารใหม่น้กี ส็ ามารถรองรับกาลังการผลิตได้อย่างเพียงพอ
นายกิ ตติ ยศ อาภาเกียรติ วงศ์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แนวโน้มของโครงการ PTT LNG และ Thai Oil เป็ นอย่างไร
บ้าง และบริษทั ฯ ได้นาเสนอไปจานวนกีต่ นั
นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริ หาร ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า สาหรับโครงการ PTT LNG จะรู้
ผลภายในไตรมาส 2/2562 นี้ ส่วนโครงการ Thai Oil ทาง Partner หลัก ได้ Award สัญญามาเรียบร้อยแล้ว และอยู่
ระหว่างการแจกจ่ายงานให้กบั Subcontractor ซึง่ บริษทั ฯ คาดการณ์ไว้ว่าจะได้รบั งานภายในไตรมาส 4/2562 หรือไม่
เกินไตรมาส 1/2563
นายกิ ตติ ยศ อาภาเกียรติ วงศ์ – ผูถ้ ือหุ้น สอบถามว่า บริษทั ฯ ได้เสนอไปจานวนทัง้ สิน้ กีต่ นั และ ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ
มีกาลังการผลิตสูงสุดกีต่ นั
นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า บริษทั ฯ ได้เสนอกับทาง Thai Oil
จานวน 10,000 ตัน จากจานวนงานทัง้ สิน้ 20,000 ตัน ซึง่ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีกาลังการผลิตสูงสุดอยู่ท่ี 10,000 ตัน และ
ถ้าบริษทั ฯ ซือ้ ทีด่ นิ อาคารใหม่ จะสามารเพิม่ กาลังการผลิตได้เป็ น 15,000 ตัน
นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูร้ บั มอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิ จ สอบถามว่า จากงบกาไรขาดทุนในไตรมาส
1/2562 ทีอ่ อกมาจะเห็นได้ว่าต่ากว่าในไตรมาส 1/2561 เป็ นเพราะสาเหตุใด
นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริ หาร ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า รายได้ของบริษทั ฯ ในไตรมาส
1/2561 มีรายได้รวม คิดเป็ น 374.5 ล้านบาท และในไตรมาส 1/2562 มีรายได้รวม คิดเป็ น 414.3 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้
คิดเป็ นร้อยละ 10.6
นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้รบั มอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิ จ สอบถามว่า สาหรับไตรมาส 2 และ 3 ปี
2562 จะช่วยให้กาไรสุทธิของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ มากกว่าปี ก่อนหน้านี้หรือไม่
นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า ได้มากกว่า
นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูร้ บั มอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิ จ สอบถามว่า งานทีบ่ ริษทั ฯ รับจาก Owner
ทีม่ ขี นาดใหญ่ กับงานทีร่ บั เองแต่มขี นาดเล็ก แบบไหนได้กาไรมากกว่ากัน
นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริ หาร ได้ช้แี จงต่ อผู้ถือหุ้นว่า ใกล้เคียงกัน แต่งานที่รบั เอง
โดยตรงจะสามารถจัดการเรื่องคนและเวลาได้ดกี ว่า
นายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกลุ – ผูถ้ ือหุ้น สอบถามว่า ตามทีแ่ จ้งไว้ว่า จะนาเงินเพิม่ ทุนจานวนประมาณ 100 ล้านบาท
มาใช้เป็ นหลักทรัพย์คา้ ประกันแก่ธนาคารเพื่อแทนสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนิ ไม่ทราบว่ามีเหตุผล และมีผลดี ผลเสีย
อย่างไรบ้าง
นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริ หาร ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า เนื่องจากปจั จุบนั ทัง้ กลุ่มบริษทั
ทาคูนิ และ ซี เอ แซด ได้ใช้ทรัพย์สนิ ของทาคูนิในการทาวงเงินค้าประกัน ซึง่ ในช่วงที่ ซี เอ แซด เข้าตลาด บริษทั ฯ
จะต้องสามารถยืนได้ด้วยตนเอง ดังนัน้ เงินที่ได้มาจากการระดมทุนส่วนนึง จานวน 100 ล้านบาท จึงต้องนาไปเป็ น
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หลักทรัพย์ค้าประกันแก่ธนาคารแทนสินทรัพย์ของกลุ่ม ทาคูนิ และภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้มาเจอทีด่ นิ ผืนดังกล่าวนี้
คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและเล็งเห็นว่า เงินจานวน 100 ล้านบาท นี้ ถ้าฝากไว้กจ็ ะได้ดอกเบีย้ เพียงร้อยละ 1-2
ต่อปี เท่านัน้ เมื่อเทียบกับทีด่ นิ ทีม่ มี ูลค่าเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ แล้ว ถือว่าดีกว่าเอาเงินสดไปฝากไว้เป็ นหลักทรัพย์ค้าประกัน
กับธนาคาร ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้ขอเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์เพื่อมาซือ้ ทีด่ นิ ดังกล่าว
นายกิ ตติ ยศ อาภาเกี ยรติ วงศ์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทาคูนิจะนาทรัพย์สนิ ที่ปลดออกดังกล่าวไปทาอย่างอื่นใช่
หรือไม่
นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า ไม่ใช่ เนื่องจากทาคูนิมที รัพย์สนิ
และใช้เ องไม่ ถึง ครึ่ง ของทรัพ ย์สิน ที่มีอ ยู่ ในอดีต ทาคูนิ จึง ได้ใ ห้ท าง ซี เอ แซด มาร่ ว มใช้ด้ว ย แต่ ค วามจ าเป็ นที่
ซี เอ แซด จะต้องสามารถยืนได้ดว้ ยตนเองนัน้ จึงได้แยกทรัพย์สนิ ระหว่าง ซี เอ แซด และ ทาคูนิ
นายกิ ตติ ยศ อาภาเกียรติ วงศ์ – ผูถ้ ือหุ้น สอบถามว่า หมายกาหนดการในการซือ้ ทีด่ นิ นี้จะต้องจบเมื่อไหร่
นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริ หาร ได้ช้แี จงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ต้องการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1-2 เดือนนี้
นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริ หาร ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นต่อว่า หากกรณีท่มี บี ุคคลอื่นเสนอ
ราคาให้กบั ธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อการซือ้ ทีด่ นิ ผืนดังกล่าวนี้ สูงกว่า 100 ล้านบาท บริษทั ฯ จะขอดาเนินการหาทีด่ นิ
ผืนอื่นเพิม่ เติม ทีม่ รี าคาและประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน เพื่อนามาเป็ นหลักค้าประกันแทนดังเดิม จะไม่ได้เปลีย่ นกลับไป
เป็ นเงินสดแต่อย่างใด
นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูร้ บั มอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิ จ สอบถามว่า ทางธนาคารฯ ให้เวลากีว่ นั กับ
บริษทั ฯ ในการซือ้ ก่อนทีจ่ ะมีบุคคลอื่นมาซือ้
นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริ หาร ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า บริษทั ฯ ได้เริม่ คุยกับธนาคารฯ
เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมทีผ่ ่านมา โดยบริษทั ฯ ได้พยายามอธิบายให้ทางธนาคารฯ เข้าใจอยู่ตลอดว่า บริษทั ฯ อยู่ใน
ระหว่างขัน้ ตอนรอการอนุ มตั จิ ากการประชุมผูถ้ อื หุน้ อยู่ และหากได้รบั การอนุมตั เิ มื่อไหร่ บริษทั ฯ จะรีบดาเนินการแจ้ง
ธนาคารฯ และวางมัดจาให้ทนั ที
นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้รบั มอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิ จ สอบถามว่า บริษทั ฯ ได้เช็คราคาประเมิน
หรือไม่ว่าราคาเท่าไหร่ และบริษทั ฯ ซือ้ ต่ากว่าราคาประเมินหรือไม่
นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริ หาร ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า ราคาประเมินอย่างต่ าอยู่ท่ี 140
ล้านบาท แต่บริษทั ฯ สามารถซือ้ ได้ในราคาไม่เกิน 100 ล้านบาท
มติ ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั กิ ารเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิม่ ทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ตามทีเ่ สนอทุกประการ
โดยทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงโดยไม่มเี สียงคัดค้านตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

203,675,620
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
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( คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 )
( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )

วาระที่ 3 เรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีไ่ ด้สอบถามข้อมูลของบริษทั ฯ และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เพิม่ เติม
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม ได้เรียนชี้แจงที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 105 วรรค 2 กาหนดให้ “ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด
จะขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”
คณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิ ดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ท่ปี ระชุม
พิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดไว้ในการประชุมครัง้ นี้
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่นๆ หรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ
นายกิ ต ติ ย ศ อาภาเกี ยรติ ว งศ์ – ผู้ถื อ หุ้น สอบถามว่ า บริษัท ฯ สามารถเผยแพร่ ข่ า วการได้ร ับ งาน พร้อ มทัง้
รายละเอียดของโครงการผ่านทางเวปไซท์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้หรือไม่
นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า บริษทั ฯ ได้เผยแพร่ขา่ วผ่านทาง
เวปไซท์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นปกติอยู่แล้ว โดยบริษทั ฯ จะทาการแจ้งข่าวเมื่อมูลค่ารวมของแต่ละโครงการได้ 100
ล้านบาท ขึน้ ไป เนื่องจากหลักของการแจ้งข่าว ข่าวนัน้ จะต้องมีสาระสาคัญต่อรายได้ และในการแจ้งข่าวแต่ละครัง้
บริษทั ฯ ได้ระบุระยะเวลาของสัญญาอยู่ในรายละเอียดแล้วเช่นกัน
นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้รบั มอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิ จ สอบถามว่า เนื่องจาก ณ ปจั จุบนั ค่าเงิน
บาท ค่อนข้างแข็งตัว บริษทั ฯ ได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไร และบริษทั ฯ ได้ทาสัญญาก่อนหน้านี้ไว้หรือไม่ ว่าให้ผนั
แปรไปตามภาวะของตลาด
นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า สาหรับงานเก่าทีผ่ ่านการประมูล
ไปแล้วนัน้ บริษัทฯ ก็ไม่ต้องปรับลดอะไรแล้ว แต่ถ้าสาหรับงานที่ประมูลใหม่ กลุ่มบริษัทที่ร่วมประมูลพร้อมกัน ก็จะ
ลดลงมาเท่ากันอยู่แล้วเช่นกัน
นายกิ ตติ ยศ อาภาเกียรติ วงศ์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โดยปกติหลังจาก Award งานแล้ว บริษทั ฯ ได้ลอ็ คราคาเหล็ก
ไว้หรือไม่
นางสาวพรธิ ภสั ร์ ขันธีวิทย์ – ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีการเงิ น ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า บริษทั ฯ ได้คุย
กับทาง Supplier ไว้โดยการประมาณราคา และภายหลังจากทีไ่ ด้ Award แล้ว ก็จะเริม่ คุยกับลูกค้าตามสเปคอีกครัง้ ซึง่
ราคาทีไ่ ด้กนั ไว้ ก็ยงั คงอยู่ในกรอบทีต่ งั ้ ไว้
นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า ถ้าเป็ นเหล็กทีน่ าเข้า บริษทั ฯ จะ
ไม่เคยล็อคราคา แต่จะเผื่อราคาไว้สาหรับช่วงทีเ่ หล็กขึน้ ราคา ประมาณ 10-15%
นายกิ ตติ ยศ อาภาเกียรติ วงศ์ – ผูถ้ ือหุ้น สอบถามว่า ปกติเหล็กทีใ่ ช้ เป็ นเหล็กในประเทศ หรือเหล็กทีน่ าเข้า
นางสาวพรธิ ภสั ร์ ขันธี วิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีการเงิ น ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า ถ้าเป็ นสเปค
พิเศษทีร่ ะบุไว้ในสัญญาจะสังเป็
่ นเหล็กทีน่ าเข้า แต่ถา้ เป็ นสเปคธรรมดาทัวไปก็
่ จะเป็ นเหล็กทีส่ งจากภายในประเทศ
ั่
นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้รบั มอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิ จ สอบถามว่า ปกติเวลารับเงินเป็ นงวดๆ
โดยเฉลีย่ แล้ว งวดใดได้รบั เงินมากทีส่ ดุ
นางสาวพรธิ ภสั ร์ ขันธี วิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชี การเงิ น ได้ช้แี จงต่อผู้ถอื หุน้ ว่า จะเป็ นช่วง
1-2 งวดทีท่ าจัดซือ้ จัดจ้าง
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นายประเสริ ฐ ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี่ยง ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า
ยกตัวอย่างเช่น ช่วงเวลาทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั งานเข้ามา โดยในระยะเวลา 12 เดือน เดือนมกราคมมีเหล็กเข้ามามีมลู ค่า 100
บาท Owner ทาการจ่ายเงินมา 100 บาท แต่บริษัทฯ ไม่สามารถนาเงิน 100 บาท ไปลงบัญชีว่าเรารับรู้รายได้ได้ทงั ้
จานวน เนื่องจากมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ระบุว่า บริษทั ฯ ไม่สามารถรับรูร้ ายได้ได้ จนกว่าบริษทั ฯ จะมีการส่งมอบงาน
ชิน้ นัน้ ถึงมือลูกค้าเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า ก่อนหน้านี้ มีขา่ วออกมาว่า บริษทั ฯ
ขาดสภาพคล่อง เพราะบริษทั ฯ มีหนี้จานวนมาก แต่ในความเป็ นจริง หนี้สนิ ดังกล่าวเป็ นเงินรายได้รบั ล่วงหน้า ทีไ่ ด้รบั
ตามเงื่อนไขของสัญญา โดยทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่สามารถบันทึกรายได้ได้ ทาให้เงินทัง้ ก้อนนี้กลายเป็ นหนี้สนิ ทางบัญชี ซึง่
ความเป็ นจริงแล้ว หนี้กอ้ นนี้จะแปลงมาเป็ นรายได้ในวันที่บริษทั ฯ ได้ส่งมอบงานตามเปอร์เซ็นต์งานทีเ่ สร็จให้กบั ลูกค้า
ไม่ใช่หนี้ทเ่ี กิดจากการทีบ่ ริษทั ฯ ไปกูธ้ นาคาร หรือกูย้ มื ทีอ่ ่นื มา
นายกิ ตติ ยศ อาภาเกี ยรติ วงศ์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จาก Margin ของบริษัทคู่แข่งอย่างบริษัท STP&I ที่ทางาน
ก่อสร้างโมดูล จะเห็นได้ว่ามี Margin ที่ดมี าก และบริษัทฯ ของเรามีแผนว่าจะซื้อที่ดนิ ทาเล เพื่อจะสร้างโมดูลแบบ
คู่แข่งบ้างหรือไม่
นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริ หาร ได้ช้แี จงต่อผู้ถือหุน้ ว่า ณ ปจั จุบนั บริษัทฯ สามารถ
ทางานโมดูลได้ท่ี Shop fabrication เลย เนื่องจากเป็ นตลาดภายในประเทศ แต่ทางบริษทั STP&I ทาโมดูลเพื่อส่งออก
ซึง่ ถือว่าเป็ นตลาดทีแ่ ตกต่างกันกับบริษทั ฯ ของเรา
นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้รบั มอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิ จ สอบถามว่า อัตรากาไรสุทธิของบริษทั ฯ
ลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากอุตสากรรมนี้มกี ารแข่งขันกันค่อนข้างสูง และในไตรมาส 1/2562 มีอตั รากาไรสุทธิ คิดเป็ นร้อยละ
4.61 บริษทั ฯ คิดว่าน้อยไปหรือไม่สาหรับอุตสาหกรรมทีม่ กี ารลงทุนสูงเช่นนี้
นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า อ้างอิงจากสไลด์ผลประกอบการ
ทางการเงิน จะเห็นได้ว่า ตัง้ แต่เปิ ดบริษทั ฯ มา บริษทั ฯ มีอตั รากาไรสุทธิ คิดเป็ นร้อยละ 1 และค่อยๆ เพิม่ ขึน้ มาเรื่อยๆ
จนล่าสุดในไตรมาส 1/2562 ร้อยละ 4.61 และบริษทั ฯ คิดว่าจะสามารถรักษาอัตราการเติบโตนี้ไว้ได้ ซึง่ ถือว่าไม่น้อยไป
เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
นายนิ รนั ดร์ พงษ์กลา่ สอบถามว่า คู่แข่งขันหลักของบริษทั ฯ มีใครบ้าง
นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุ วฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริ หาร ได้ช้แี จงต่ อผู้ถือหุ้นว่า กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ ามัน ก๊าซ และปิ โตรเคมี โดยลักษณะงานและการบริการของบริษัทฯ แบ่ง
ออกเป็ น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. งานบริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร ซึง่ มีบริษทั ฯ ทีท่ างานประเภทเดียวกัน คือ
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ และ บริษทั ทีทซี แี อล 2. งานบริการรับเหมาก่อสร้างติดตัง้ โครงสร้างและระบบ บริษทั ฯ ทีท่ างาน
ประเภทเดียวกัน คือ บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ และบริษทั BJCHI 3. งานบริการงานด้านวิศวกรรมโยธาและอาคาร
บริษทั ทีท่ างานประเภทเดียวกัน คือ บริษทั อิตาเลียนไทย, นวรัตน์ และคริสเตียนีและนีลเส็น 4. บริการผลิต ประกอบ
และบริการอื่น ซึง่ มีบริษทั ฯ ทีท่ างานประเภทเดียวกัน คือ บริษทั BJCHI
นายนิ รนั ดร์ พงษ์กลา่ สอบถามว่า Margin แต่ละงาน แต่ละคู่แข่ง ใกล้เคียงกันหรือไม่
นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ – กรรมการ / กรรมการบริ หาร ได้ชแ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า ใกล้เคียงกัน บริษทั ฯ ได้ตงั ้ เป้า
Margin ไว้ท่ี 10-11% สาหรับทุกโครงการอยู่แล้ว
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ผู้ดาเนิ นรายการประชุม จึงแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หลังจากการประชุมในครัง้ นี้ หากท่านผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ สงสัย
ซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ท่านสามารถติด ต่อเข้ามายังเลขานุการบริษทั โทร 038-606-242
หรือติดต่อมายังนักลงทุนสัมพันธ์ท่ี e-mail address info@caz.co.th หรือ www.caz.co.th หน้าสาหรับนักลงทุน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบ
ถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีไ่ ด้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิ ดการประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 14.45 น.

ลงชื่อ............................................................... ประธานทีป่ ระชุม
(นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิ ศิษฐพร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ................................................................. เลขานุการทีป่ ระชุม

(นางสาวณัฐฐิ ยา จารุสมบัติ)
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เลขานุการบริ ษทั

