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เลขที ่CAZ-008-2564 

 

      วนัที ่4 พฤษภาคม 2564  

      

เรื่อง   ขอน าสง่รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 

เรยีน   ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 
   

 บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอน าสง่ส าเนารายงานการประชุมสามญั

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวนัศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. รายละเอยีดตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 

หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบที่ E-mail  

nattiya.p@caz.co.th หรือ ทางโทรสารหมายเลข 038-606-166 ภายในวนัที่ 4 มิถุนายน 2564 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้

รวบรวมด าเนินการต่อไป หากไม่มขีอ้แกไ้ขหรอืขอ้ทกัทว้งใด ๆ บรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัรองรายงานการประชุมนี้แลว้ 
 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

                                  

         บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
 

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ในวนัศกุรท่ี์ 23 เมษายน 2564  

 

 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 25 ราย รบัมอบฉนัทะจ านวน 7 ราย 
นับรวมจ านวนผู้ถือหุ้น 32 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้สิ้น 186,539,948 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 66.6214 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุม ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบัติ เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่ เลขานุการที่ประชุม และนายยุทธนา         
กาญจนารมย ์ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินรายการประชุม โดยนายยุทธนา กาญจนารมย์ ได้แนะน าคณะกรรมการบรษิทั 
คณะผูบ้รหิาร ทีป่รกึษาทางกฎหมาย ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดงันี้ 

 
 

กรรมการบริษทัท่ีมารว่มประชุมด้วยตนเอง  
 
1. นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ / 

                                      กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

2. นายนท ีทบัมณี           กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /                                    
 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

3. นายยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์           กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

4.  นายซุง ซกิ ฮอง                       กรรมการบรษิทั / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ /  
   ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

 
 
 

5. นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์         กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

6. นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์  กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร 
 

7. นายสมชยั กา้นบวัแกว้              กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / 
    ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

 

8. นางสาวกาญจนา รมิพณิชยกจิ     กรรมการบรษิทั  
9. นายยอง ชอล ชอย กรรมการบรษิทั  
 

ทัง้นี้กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุในครัง้นี้คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมดของบรษิทัฯ 
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ท่ีปรกึษาทางกฎหมายท่ีมารว่มประชุมด้วยตนเอง 
นายพชัรพล มพีหรม และ นายพงศภร ลอยประเสรฐิ จากบรษิทั ทีป่รกึษากฎหมายกรุงเทพ จ ากดั   

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตท่ีมารว่มประชุมด้วยตนเอง 
คุณวภิาวรรณ ปทัวนัวเิวก และ คุณฌลัลกิา ปญัญา ผูต้รวจสอบบญัช ีประจ าปี 2564 บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบ
บญัช ีจ ากดั 
 

การนับคะแนน 
เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ เป็นผูด้ าเนินการนบัคะแนน 

 

ตวัแทนผูถ้ือหุ้นเพื่อเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนน 
นางสาวกนกวรรณ ทองครุธ ท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้เป็นสกัขพียานในการนบัคะแนน 

 

ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
นายพเิชษฐ อสิโร 
 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้ าเนินรายการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชุม และวธิกีารออกเสยีง
ลงคะแนน ในวาระต่าง ๆ โดยผู้ด าเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงวธิกีารสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ การออกเสยีง
ลงคะแนน การนบัคะแนน และการประกาศผลคะแนนใหท้ีป่ระชุมไดร้บัทราบ 

ผู้ด าเนินรายการประชุม เรยีนชีแ้จงวธิกีารสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ การออกเสยีงลงคะแนน การนับ
คะแนน และการประกาศผลคะแนน ดงันี้ 

 

การสอบถามหรอืแสดงความเหน็ 
ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีม่ขีอ้สงสยัจะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็แนะน าตวัโดยแจง้ ชื่อ-นามสกุล 

และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเหน็ โดยการสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็นัน้ ขอให้เป็นการ
สอบถามและแสดงความคดิเหน็ตามประเดน็ของวาระการประชุม เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง 
 

1. การออกเสยีงลงคะแนนนัน้ ให ้1 หุน้มสีทิธอิอกเสยีงได ้1 เสยีง  
2. ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ให้กรอกใบลงคะแนนเสยีงทีบ่รษิทัฯ จดัให ้พรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อ

ดว้ยปากกา และมอบใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ โดยผูถ้อืหุน้ต้องยื่นบตัรลงคะแนนใหต้รงกบัวาระทีม่กีารเรยีกเกบ็ในแต่
ละวาระ 

3. หากผูถ้อืหุน้ท าเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บรษิทัฯจะถอืว่าเป็นบตัรเสยี ในกรณีที่ผูถ้อืหุน้ไม่
ด าเนินการตามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้บรษิทัฯ จะถอืว่าผูถ้อืหุน้เหน็ชอบกบัมตติามวาระทีไ่ดน้ าเสนอ  

  
 

ทัง้นี้ เมื่อสิน้สดุการประชุมฯ บรษิทัฯ ขอความกรุณาท่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่าน มอบใบลงคะแนน
ทีเ่หลอืทัง้หมดใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ เพื่อน าคะแนนไปบนัทกึไวใ้นระบบการนบัคะแนน  

 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ มขีอ้สงสยัใด ๆ ประธานฯ จงึเสนอต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุม
ให้กบัผูถ้ือหุน้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ส านักงาน ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ เป็นการล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
แลว้ จงึขอเริม่การประชุมโดยมรีะเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 
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วาระท่ี 1 รบัทราบรายงานกิจการประจ าปี 2563 
 

ผูด้ าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 35 (1) ก าหนดใหท้ีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่่านมา  
 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอผูถ้อืหุน้เพื่อรบัทราบผล
การด าเนินงาน และรายงานประจ าปี 2563 รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 จึงขอเชิญ      
นางสาวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ รายงานผลการด าเนินงานในปี 2563 ใหท้ี่
ประชุมไดร้บัทราบ  
 นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ ไดเ้รยีนชีแ้จงต่อทีป่ระชุม
ถงึรายไดแ้ละความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
 

เหตกุารณ์ส าคญัในปี 2563 

จากที่บรษิัทฯ ได้ซื้อที่ดนิ อาคาร โรงงานที่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง จ านวน 79 ไร่ มาตัง้แต่เมื่อ

ปลายปี 2562 บรษิัทฯ ได้ด าเนินการปรบัปรุงพื้นที ่รวมถึงอาคาร โรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่ทัง้หมด เพื่อการรองรบัการ

ขยายงานโครงการทีเ่ซน็สญัญาใหม่ส าหรบังานโครงสรา้งเหลก็ ทีไ่ดร้บัตัง้แต่ต้นปี 2563 ซึง่การขยายโรงงานผลตินี้จะ

ท าใหก้ าลงัการผลติของบรษิทัฯ จะเพิม่ขึน้อกี 50% (โดยโรงงานทีส่ านักงานใหญ่จะเป็นการด าเนินการผลติเฉพาะงาน

ท่อเป็นหลกั) ทัง้นี้การปรบัปรุงพืน้ที่นี้เพื่อส าหรบัวางชิน้งานโครงสรา้งเหลก็ระหว่างรอการผลติและวางชิน้งานที่ผลติ

เสร็จแล้วระหว่างรอการขนส่งเพื่อไปติดตัง้ที่ไซต์งานโครงการ อีกทัง้ได้สร้างโรงพ่นส ี(Painting Shop) และโรงขดั

ผวิชิน้งานโลหะ (Blasting shop) รวมถงึการ renovate อาคารส านกังาน โดยโรงงานแห่งใหม่นี้เริม่ด าเนินงานในตน้ไตร

มาส 2/2563  

 

  

เมื่อวนัศุกร์ที่ 19 มถุินายน 2563 กรรมการผู้จดัการ นายซุง ซกิ ฮอง พร้อมด้วย คณะผู้บรหิารและพนักงาน ได้ร่วม
กจิกรรมท าบุญ ณ โรงงานใหม่ อ. ปลวกแดง จ. ระยอง   



 

 

5 

 

โครงการส าคญัท่ีในปี 2563 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดงันี้ 

1. งานโครงการท่ีก่อสรา้งด าเนินการเสรจ็และส่งมอบให้กบัลกูค้าเรียบรอ้ย ทีส่ าคญั ๆ ไดแ้ก่ 
 ไตรมาส 1/2563 ไดแ้ก่ โครงการ WP Bang Pa-Kong LNG Terminal Phase 3 (EPC)  

 

 ไตรมาส 3/2563 ไดแ้ก่ โครงการ PTTGC Propylene Oxide (PO) Civil. 
2. งานโครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งด าเนินการส่งมอบงานให้กบัลูกค้า  ซึง่ทยอยสง่มอบงานตัง้แต่ไตรมาส 

4/2563 เป็นตน้มา และคาดว่าจะด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในไตรมาส 2/2564 ไดแ้ก ่
 โครงการ BCP CCR (Civil) 
 โครงการ PTTGC Olefins Reconfiguration (PTTGC ORP) (SMP) รายการเหมาที ่2, 3, 4, 5 

 
 
3. งานโครงการท่ีไดร้บัการเซน็สญัญาในระหว่างปี 2563 และอยู่ในระหวา่งการก่อสรา้ง 

3.1 โครงการทีเ่ซน็สญัญาในปี 2563  
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 3.2 โครงการระหว่างก่อสรา้งในปี 2563 

    

  โครงการก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืและสถานีรบั - จ่าย ก๊าซธรรมชาตเิหลว หนองแฟบ (SMP และ Civil) 

 

  โครงการก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืและสถานีรบั - จ่าย ก๊าซธรรมชาตเิหลว (Piping)  

 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบ

ถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ี่ประชุมรบัทราบรายงานกจิการประจ าปี 2563 ตามรายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอต่อที่

ประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ผู้ด าเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนน
เสยีงในวาระนี้ 
 

 

  มติ ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานกจิการประจ าปี 2563 
 
วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส าหรบัรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ผูด้ าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 ก าหนดให ้“คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารท างบดุล และบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้รอบปีบญัชขีองบรษิทั
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมตัิ ” และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) 
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี “พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชกี าไรขาดทุน”  

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุ้นอนุมตัิงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิัทย่อย และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิัท ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงนิรวมและเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและเฉพาะกจิการ งบแสดง
การเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้รวมและเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะกจิการ ส าหรบัรอบบญัช ี
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สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งงบดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต  ผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้   

 ผู้ด าเนินรายการประชุมไดก้ล่าวเชญิ นางสาวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี
และการเงนิ รายงานงบแสดงฐานะการเงนิ ประจ าปี 2563 
  นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์– ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีการเงิน ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
 

   
 

1. รายได้จากการให้บริการ 

 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการก่อสรา้งส าหรบัปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จ านวนรวม 2,233.06 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้จ านวน 198.61 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.76 เมื่อเทยีบกบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อนทีม่รีายไดจ้าก
การก่อสรา้งรวมจ านวน 2,034.46 ลา้นบาท โดยรายไดค่้าก่อสรา้งในปี 2563 ทีผ่่านมา หลกั ๆ เป็นรายไดจ้ากกลุ่มงาน 
SMP และงาน Civil โดยที่มูลค่างานก่อสร้างทีอ่ยู่ในมอื ณ สิน้ปี 2563 มมีูลค่ารวม 3,816 ล้านบาท เมื่อรวมกบัมูลค่า
โครงการทีบ่รษิทัฯ  ไดป้ระกาศไปเมื่อเดอืนมกราคม ปี 2564 มลูค่า 106 ลา้นบาท สง่ผลใหป้จัจุบนับรษิทัฯ ม ีBacklog 
รวมจ านวน 3,923 ลา้นบาท 

2. ความสามารถในการท าก าไร 

  บริษัทฯ มีผลก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จ านวน 61.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2562 ที่มีก าไร 
จ านวน 75.5 ลา้นบาท ลดลงประมาณ 14 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 18 โดยมสีาเหตุดงันี้ 

2.1  ก าไรขัน้ต้นส าหรบับริษัทฯ ปี 2563 ที่มอีตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 7.97 และอตัราก าไรสุทธริ้อยละ   
2.86 ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2562 ทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 8.97 และ อตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 3.68 สาเหตุหลกัทีท่ าให้
ก าไรขัน้ตน้ในปี 2563 ลดลงเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าใหบ้รษิทัฯ ต้องปรบัปรุงตน้ทุน
งบประมาณในบางโครงการเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบตัิตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ของภาครฐั เช่น การหา้มออกนอกเคหสถาน (Curfew) ตามเวลาทีก่ าหนดในช่วงไตรมาส 2/2563 และการ
เว้นระยะห่างทางสงัคม เหล่านี้ท าให้เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเริม่คลี่คลาย บรษิัทฯ จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการ
ก่อสร้างงานโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในมือเพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ส่งผลให้บริษัทฯ ต้อง
ปรบัปรุงต้นทุนงบประมาณบางโครงการ ได้แก่ ต้นทุนค่าแรงงานและค่าวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมถึงค่าวสัดุเกีย่วกบั
สขุอนามยัทีใ่ชส้ าหรบัการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั  

2.2  ก าไรสุทธขิองบรษิัทฯ ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2562 สาเหตุหลกัเกดิจากต้นทุนทางการเงนิปี 2563 
เพิม่ขึน้จากการกูย้มืเงนิระยะสัน้เพื่อน ามาใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของโครงการต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในมอื โดยเพิม่ขึน้ประมาณ 
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12 ลา้นบาท สาเหตุของตน้ทุนทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้นอกจากเหตุผลกล่าวไวข้า้งตน้แลว้ การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ยงัสง่ผลต่องานโครงการทีเ่ซน็สญัญาระหว่างปี 2563 มกีารเลื่อนการเซน็สญัญาและเลื่อนการเริม่โครงการออกไป ท าให้
ปรมิาณงานทีส่่งมอบและปรมิาณงานทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิจากลูกคา้ไดม้จี านวนไม่มาก ประกอบกบังานโครงการทีม่ี
อยู่ในมอืเป็นช่วงทา้ยของโครงการและมบีางสว่นไดท้ยอยสง่มอบงานไปแลว้ ท าใหจ้ านวนการสง่มอบงานในแต่ละงานมี
จ านวนไม่เพยีงพอทีจ่ะน าเงนิมาใชห้มุนเวยีนในกจิการ  
   

3. งบแสดงฐานการเงิน  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม และหนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ดงันี้ 

 
  

3.1 สินทรพัย ์ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจ านวน 1,675.07 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 187.43 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.60 เมื่อเทียบกบัปีก่อนที่มีสนิทรพัย์รวมจ านวน 1,487.59 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
สนิทรพัยท์ีเ่ปลีย่นแปลงส าคญั ดงันี้ 
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 สินทรพัยท่ี์เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้ 
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  : ปี 2563 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด คงเหลอื 
จ านวน 142.42 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2562 จ านวน 111.09 ลา้นบาท เนื่องจากกูย้มืเงนิระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ
เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกจิการ 
 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน : บรษิัทฯ ได้ออกใบแจง้หนี้และเรยีกเกบ็เงนิจากลูกค้าเนื่องจากมกีารโอน
สทิธิใ์หก้บัลกูคา้จากงานโครงการในมอืเพิม่ขึน้จากปี 2562 โดยเครดติเทอม 45 วนั 
 สินค้าคงเหลือ : ณ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯ มสีนิค้าคงเหลอืจ านวน 34.54 ล้านบาท เป็นการสัง่ซื้อ
ผลติภณัฑเ์หลก็เพื่อแปรรปูส าหรบังานโครงการในมอืปจัจุบนั หลกั ๆ ไดแ้ก่ โครงการก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืและสถานีรบั-
จ่าย ก๊าซธรรมชาตเิหลว หนองแฟบ และโครงการพลงังานสะอาด ซึง่สนิคา้คงเหลอืเหล่านี้มทีัง้ทีน่ ามาแปรรปูทีโ่รงงาน
และทีน่ าไปใชท้ีไ่ซตโ์ครงการก่อสรา้ง 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  : ปี 2563 บรษิทัฯ มทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้สุทธจิ านวน 29.42 ลา้น
บาท จากปรบัปรุงโรงงานทีป่ลวกแดง และเงนิลงทุนเพื่อซือ้อุปกรณ์ก่อสรา้งเพื่อรองรบังานโครงการทีเ่พิม่ขึน้ 
 ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน : ปี 2563 ลูกหนี้เงนิประกนัผลงานสุทธ ิเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2562 จ านวน 
43.60 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัฯ ถูกหกัเงนิประกนัผลงานเมื่อสง่มอบงวดงานของโครงการต่างๆ ในระหว่างปี  
 ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย : บรษิัทฯ ถูกหกัไปล่วงหน้าเมื่อได้รบัช าระเงนิค่าบรกิารก่อสร้างจากลูกคา้ 
และเมื่อน ามาค านวณรวมกบัภาษีนิตบิุคคลประจ าปีแลว้เกดิผลต่างทีส่ามารถขอคนืจากกรมสรรพากรได ้ปจัจุบนับรษิทั
ฯ มภีาษีเงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ายรอขอคนื เพิม่ขึน้และภาษีเงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย ส าหรบัปี 2560 – 2563 อยู่ในขัน้ตอน
การตรวจสอบจากกรมสรรพากร 
 สินทรพัยท่ี์เปล่ียนแปลงลดลง 
 สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา : ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มูลค่าสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาลดลงเมื่อเทยีบ
กบัปี 2562 เป็นผลจากการส่งมอบงานในระหว่างงวดทีบ่รษิทัฯ ไดโ้อนอ านาจควบคุมและออกใบแจง้หนี้เพื่อเรยีกเกบ็
เงนิจากลกูคา้ในระหว่างงวด 

3.2 หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น  
  

   



 

 

10 

 

 ส่วนท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้ 
 เงินกู้ยืม (ระยะสัน้และระยาว) : บริษัทฯ มีเงินกู้จากสถาบนัการเงินและบุคคลอื่น เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวยีนของบรษิทัฯ และโครงการในมอืเพิม่ขึน้จากปี 2562 แบ่งเป็นประเภทเงนิเบกิเกนิบญัช ีและตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
(Promissory note) ระยะเวลา 1 - 5 เดอืน สามารถต่ออายุตัว๋สญัญาใชเ้งนิได ้
 ส่วนของผู้ถือหุ้น : เพิม่ขึน้จากก าไรสุทธใินระหว่างงวดของปี 2563 และหกัด้วยเงนิปนัผลระหว่างกาล
ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 ทีจ่่ายออกไปในระหว่างปี 2563 
  หน้ีสินตามสญัญาเช่า : ท าสญัญาเช่าซือ้ส าหรบัอุปกรณ์ก่อสรา้งเพื่อรองรบังานโครงการใหม่ในระหว่างปี 
  

 ส่วนท่ีเปล่ียนแปลงลดลง 
 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน : ลดลงจากการช าระหนี้แก่เจา้หนี้การคา้และผูร้บัเหมาก่อสรา้ง
ในระหว่างงวด 
 หน้ีสินตามสญัญา : ลดลงจากเงนิรบัล่วงหน้าทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขสญัญาจากการทยอยส่งมอบงานตาม
เปอรเ์ซน็ตง์านทีเ่สรจ็ 
 

 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบ
ถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส าหรบัรอบบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 ตามรายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมดงักล่าว 
 

นายชาญณรงค ์ไกรศรีสิริกลุ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการในอนาคตทีย่ื่นขอ้เสนอแล้ว มอีะไรบ้าง และมมีูลค่า
เท่าไหร ่
นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์– ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ปี 2564 มี
โครงการทีร่่วมประมูลอยู่ประมาณ 5 โครงการ และคาดว่าบรษิทัฯ จะสามารถรกัษาอตัราความส าเรจ็ของการชนะการ
ประมลูได ้ซึง่จากประวตักิารเขา้ร่วมการประมลูทีผ่่านมา บรษิทัฯ มอีตัรา Winning rate คดิเป็นรอ้ยละ 40 ดงันัน้ บรษิทั
ฯ จงึคดิว่ายงัคงสามารถรกัษาระดบัอตัราสว่นนี้ได ้
 

นายชาญณรงค ์ไกรศรีสิริกลุ – ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิม่เตมิว่า ส าหรบั ไตรมาส 1/2564 บรษิัทฯ จะมกีารปรบัมูลค่า
ตน้ทุนอกีหรอืไม่ และโครงการงานประมลู 5 โครงการมมีลูค่าเท่าไหร่ 
นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์– ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า มีปรบัขึ้น
เลก็น้อย เพื่อใหเ้ป็นปจัจุบนัมากขึน้ และมูลค่างานโครงการรวมทีป่ระมูลในปี 2564 มจี านวนรวมประมาณ 5 พนัลา้น
บาท 
 

นายชาญณรงค ์ไกรศรีสิริกลุ – ผูถ้ือหุ้น สอบถามเพิม่เตมิว่า ภาพรวมงาน ส าหรบัปี 2564 เป็นอย่างไร มกีารแขง่ขนั
กนัเยอะหรอืไม่ 
นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์– ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ภาพรวม
ใกลเ้คยีงกบัปี 2563 ซึง่ระดบัการแขง่ขนัในอุสาหกรรมยงัคงสงูอยู่ 
 

 

 ผู้ด าเนินรายการประชุม แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า มตใินวาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก 
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้โปรดยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปรบับตัรลงคะแนน 
 

มติ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิบการเงนิประจ าปี ส าหรบัรอบบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 
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เหน็ดว้ย     186,539,948  เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ      100.0000) 
ไม่เหน็ดว้ย         0  เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
งดออกเสยีง             0  เสยีง      (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
บตัรเสยี                   0  เสยีง      (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 

 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 
 

 ผู้ด าเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายจ่ายเงินปนัผลของบริษัทฯ ก าหนดให้

จ่ายเงนิปนัผลไม่ต ่ากว่า รอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษนีิตบิุคคลและหลงัหกัเงนิส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่

กฎหมาย และบรษิทัฯ ก าหนดการจ่ายปนัผลจากก าไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการและการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ไม่มี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ ทัง้น้ีการจ่ายเงินปนัผลดังกล่าวอาจมีการ

เปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัฯ สภาพคล่องของบรษิทัฯ แผนการขยายธุรกจิ 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปจัจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่

คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เหน็สมควร  

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535    

และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 44 ซึง่ก าหนดว่า “การจ่ายเงนิปนัผลใหก้ระท าภายใน (1) เดอืนนบัแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ 

หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้แต่กรณี รวมทัง้ ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิ

ปนัผลนัน้ในหนงัสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย  

ตามมาตรา 116  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535    

และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 45 ซึง่ก าหนดว่า “บรษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า

รอ้ยละหา้ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่า

รอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน” 

ปี 2563 บรษิทัฯ มกี าไรเบด็เสรจ็จากงบการเงนิเฉพาะกจิการ จ านวน 56.06 ลา้นบาท โดยไม่มยีอดขาดทุนสะสม   จงึ

เหน็สมควรพจิารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

3.1 จดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตาม

กฎหมาย เป็นจ านวนเงนิ 2.80 ลา้นบาท 

3.2 จ่ายปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ  จากก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ส าหรบัปี 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.04778 บาท รวม

เป็นมลูค่าประมาณ 13.38 ลา้นบาท โดยจ่ายปนัผลเป็นหุน้สามญับางสว่นและเงนิสดบางสว่นมรีายละเอยีด

ดงันี้ 

(1) จ่ายปนัผลเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในอตัรา 20 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปนัผล เป็นจ านวนไม่

เกิน 14,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าหุ้นทัง้สิ้นไม่เกิน 7,000,000 

บาท คดิเป็นอตัราการจ่ายหุน้ปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.0250 บาท ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดมเีศษ
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ของหุน้เดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปนัผลแลว้ ใหจ้่ายปนัผลเป็นเงนิสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปนัผลใน

อตัราหุน้ละ 0.0250 บาท 

(2) จ่ายปนัผลเป็นเงนิสด หุน้ละ 0.02000 บาท รวมถงึเพื่อใหค้รอบคลุมการช าระภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 

ส าหรบัหุน้ปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.00278 บาท รวมเป็นจ่ายปนัผลเงนิสด หุน้ละ 0.02278 บาท 

หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิประมาณ 6.38 ลา้นบาท 

รวมการจ่ายเงนิปนัผลในขอ้ (1) และ (2) เป็นการจ่ายปนัผลในอตัราประมาณ 0.04778 บาทต่อหุน้ หรอืคดิเป็นมูลค่า

ประมาณ 13.38 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นการจ่ายปนัผลประมาณรอ้ยละ 25.12 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะ

กจิการหลงัหกัภาษีและทุนส ารองตามกฎหมาย  โดยสดัส่วนการจ่ายเงนิปนัผลน้ีต ่ากว่านโยบายของบรษิทัฯ ทัง้นี้เพื่อ

รกัษาเงนิสดบางสว่นไวส้ าหรบัเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ  

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อื

หุ้น อนุมตัิจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2563 และการจ่ายเงนิปนัผล ส าหรบัรอบระยะเวลา วนัที่ 1 มกราคม 2563 – 31 

ธนัวาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.04778 บาท รวมเป็นมูลค่าประมาณ 13.38 ล้านบาท โดยจ่ายปนัผลเป็นหุ้นสามญั

บางส่วนและเงนิสดบางส่วน รายละเอยีดที่กล่าวมาแล้วนัน้ โดยก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปนัผล (Record 

Date for Dividend) ในวนัที ่18 มนีาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่21 พฤษภาคม 2564 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ เมื่อไม่มผีูถ้ือหุน้ท่านใดมขีอ้สอบ
ถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไร และการจ่ายเงนิปนัผล ประจ าปี 2563 ตาม
รายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ผู้ด าเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมาก 
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้โปรดยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปรบับตัรลงคะแนน 

 

มติ    ที่ประชุมมมีติอนุมตัิจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2563 และการจ่ายเงนิปนัผล ส าหรบัรอบระยะเวลา 
วนัที ่1 มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.04778 บาท รวมเป็นมลูค่าประมาณ 13.38 ลา้นบาท โดย
จ่ายปนัผลเป็นหุน้สามญับางส่วนและเงนิสดบางส่วน รายละเอยีดทีก่ล่าวมาแลว้นัน้ โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิ
รบัเงนิปนัผล (Record Date for Dividend) ในทีว่นั 18 มนีาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่21 พฤษภาคม 
2564  

 

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย     186,539,948  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 4 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อรองรบัการจ่ายหุ้นปันผล 

 ผูด้ าเนินรายการประชุม แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า สบืเน่ืองจากการจ่ายปนัผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในวาระ
ที ่3 ท าใหบ้รษิทัฯ ตอ้งเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯเพื่อรองรบัหุน้ปนั
ผล ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
บริษัทฯ จ านวน 7,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 140,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
147,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 14,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทัง้นี้ 
รายละเอยีดเกีย่วกบัการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2)   

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อื

หุ้นอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จ านวน 7,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ จ านวน 140,000,000 

บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 147,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 14,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้สามญัปนัผลของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีดขา้งตน้ 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบ

ถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้

ปนัผล ตามรายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

 ผู้ด าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่
เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้โปรดยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปรบับตัรลงคะแนน    

 มติ    ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปนัผล จ านวน 

7,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ จ านวน 140,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 147,000,000 บาท โดย

การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 14,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

เหน็ดว้ย     186,539,948  เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ      100.0000) 
ไม่เหน็ดว้ย         0  เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
งดออกเสยีง             0  เสยีง      (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
บตัรเสยี                   0  เสยีง      (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 

 

วาระท่ี 5    พิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจด

 ทะเบียน 

 ผู้ด าเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สบืเนื่องจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามทีไ่ด้
เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาในวาระที่ 4 ขา้งต้น ท าใหบ้รษิทัมทีุนจดทะเบยีนเพิม่ขึน้ จ านวน 14,000,000 หุน้ เป็นทุนจด
ทะเบยีนจ านวน 147,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 294,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึง่บรษิทัตอ้งแกไ้ข
เพิม่เตมิบรคิณหส์นธขิอ้ 4 



 

 

14 

 

 

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผู้

ถอืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจด

ทะเบยีนของ บรษิทัฯ โดยใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธทิีก่รม

พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน ดงันี้ 

 “ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีน จ านวน 147,000,000 บาท (หนึ่งรอ้ยสีส่บิเจด็ลา้นบาท) 
   แบ่งออกเป็น  294,000,000 หุน้ (สองรอ้ยเกา้สบิสีล่า้นหุน้) 

   มลูค่าหุน้ละ  0.50  บาท (หา้สบิสตางค)์ 

      โดยแยกออกเป็น 

   หุน้สามญั  294,000,000 หุน้ (สองรอ้ยเกา้สบิสีล่า้นหุน้) 

  หุน้บุรมิสทิธิ ์   - หุน้ ( - )” 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบ

ถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 

 ผู้ด าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่
เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้โปรดยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปรบับตัรลงคะแนน 
  

 มติ    ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัแิกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจด

ทะเบยีน 

 โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย     186,539,948  เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ      100.0000) 
ไม่เหน็ดว้ย         0  เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
งดออกเสยีง             0  เสยีง     (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
บตัรเสยี                   0  เสยีง     (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เพื่อรองรบัการจ่ายหุ้นปันผล 
 

 ผู้ด าเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สบืเนื่องการจดัสรรก าไรสะสมและจ่ายเงนิปนัผล ตามที่ได้
เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา ในวาระที่ 3 และการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 
14,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ในวาระที่ 4 ขา้งต้น จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 พจิารณาอนุมตั ิการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปนัผล 
 

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ ครัง้ที ่1/2564 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปนัผล 
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 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบ
ถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อรองรบัการจ่าย
หุน้ปนัผล 
 ผู้ด าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสยีงของผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน หาก
ท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรบับตัร
ลงคะแนนของท่าน หากท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้โปรดยกมอืขึน้เพื่อให้
เจา้หน้าทีไ่ปรบับตัรลงคะแนน 
 

 มติ    ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปนัผล 

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

เหน็ดว้ย     186,539,948 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ      100.0000) 
ไม่เหน็ดว้ย             0 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
งดออกเสยีง                                          0 เสยีง     (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
บตัรเสยี                            0 เสยีง     (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 

 

 

วาระท่ี 7    พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
� 

 ประธานฯ ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล และความโปร่งใส กรรมการทีถู่กเสนอ
ชื่อให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ ์ถาวรวิศิษฐพร นายนที ทับมณี และ นางสาวกาญจนา             
รมิพณิชยกจิ จะขอออกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราว เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้อบถาม และแสดงขอ้คดิเหน็ได้
อย่างเต็มที่ และเพื่อให้การประชุมด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ประธานฯ ได้เชิญ นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรนัดร์ ท าหน้าที่
ด าเนินการประชุมต่อในวาระน้ี                                 

 

 นายย่ิงยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า จะด าเนินการประชุมแทน นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร 
และเมื่อเสรจ็สิน้การลงคะแนนเสยีงในวาระที ่7 นี้แลว้ จะเชญิกรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้มาในหอ้งประชุมอกีครัง้ 
 

 
 

 ผูด้ าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 15 ก าหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรากรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รบัเลือกให้กลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได้  และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 14 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัประจ าปี “พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จาก
ต าแหน่งตามวาระ” ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้นี้ มกีรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน 
ไดแ้ก่  

1. นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร     กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ / กรรมการ  ตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2.     นายนที ทบัมณี    กรรมการอสิระ  /ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรร
หาและพจิารณาค่าตอบแทน  

3.       นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ      กรรมการบรษิทั  
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 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มสี่วนได้เสยี) พจิารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้  3 ท่าน ได้แก่                 
นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร นายนที ทบัมณี และ นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการในคณะกรรมการชุดเดมิและต าแหน่งเดมิ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นบุคคลทีม่ี
คุณวุฒ ิความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั เป็นผูท้ีป่ฏบิตัหิน้าที่
ด้วยความระมดัระวงั ซื่อสตัย์สุจริต และมคีวามรบัผดิชอบ ตลอดจนเป็นผู้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
 

 
 

 นายย่ิงยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้
ท่านใดมขีอ้สอบถามเพิม่เตมิ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตาม
วาระทีไ่ดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ผู้ด าเนินรายการประชุม แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รบัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 

 7.1 การแต่งตัง้ นายณรงค์ฤทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย  186,539,948 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ      100.0000) 
ไม่เหน็ดว้ย               0 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
งดออกเสยีง                   0 เสยีง     (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
บตัรเสยี                         0 เสยีง     (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 

 

 ดงันัน้วาระนี้ถอืว่า นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร ไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

 7.2 การแต่งตัง้ นายนที ทบัมณี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย          186,539,847 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ       99.99995) 
ไม่เหน็ดว้ย          0 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000) 
งดออกเสยีง                101 เสยีง     (คดิเป็นรอ้ยละ    0.00005) 
บตัรเสยี 0 เสยีง     (คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000) 
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 ดงันัน้วาระนี้ถอืว่า นายนที ทบัมณี ไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
 

หมายเหตุ:  นายนที ทบัมณี ได้รบัมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นจ านวน 101 หุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลัก      
ธรรมาภบิาลทีด่ ีและเพื่อความโปร่งใส นายนท ีทบัมณี จงึไดง้ดออกเสยีงในวาระนี้ 
 

 7.3   แต่งตัง้ นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย          186,539,748 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ        99.99989) 
ไม่เหน็ดว้ย          0 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000) 
งดออกเสยีง  200 เสยีง     (คดิเป็นรอ้ยละ    0.00011) 
บตัรเสยี 0 เสยีง     (คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000) 

 

 

 ดงันัน้วาระนี้ถอืว่า นางสาวกาญจนา รมิพณิชยกจิ ไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

หมายเหตุ: นางสาวกาญจนา รมิพณิชยกจิ ถอืหุน้จ านวน 200 หุน้ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีและเพื่อ
ความโปร่งใส นางสาวกาญจนา รมิพณิชยกจิ จงึไดง้ดออกเสยีงในวาระนี้ 
  

 นายย่ิงยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสยีงเลือกตัง้กรรมการเป็นที่
เรยีบร้อยแล้ว ขอเรยีนเชญิ นายณรงค์ฤทธิ ์นายนท ีและนางสาวกาญจนา กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้มายงัห้อง
ประชุมเพื่อด าเนินการประชุมตามวาระต่อไป 
 
 

มติ ประชุมมมีตแิต่งตัง้กรรมการทัง้สามท่านทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระขา้งตน้ทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อกลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง  
 

วาระท่ี 8   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2564 
  

 ผู้ด าเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ .ศ. 
2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรพัย์สนิอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทั” และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 16 ก าหนดให ้“กรรมการมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูป
ของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น” 
 

ในปี 2563 ปีที่ผ่านมา มีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการทัง้หมดจ านวน 9 ท่าน รวมเป็นจ านวนเงิน 

1,453,000 บาทถว้น โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 เป็นค่าเบีย้ประชุม เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 2,000,000 บาทถว้น โดยค านึงถงึความ
เหมาะสมกบัการท าหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัประเภทธุรกจิและความเกีย่วโยงกบั
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงความ
เหมาะสมกบัการท าหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
 

 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบ
ถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2564 ตามรายละเอยีดทีไ่ด้
น าเสนอต่อทีป่ระชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

ผู้ด าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า มตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม หากท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้โปรดยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปรบับตัรลงคะแนน 

 

มติ    ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2564 เป็นค่าเบีย้ประชุม เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 
2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น)   

 

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชุม ดงันี้ 

เหน็ดว้ย           186,539,948 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ      100.0000) 
ไม่เหน็ดว้ย          0 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
งดออกเสยีง              0 เสยีง     (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
บตัรเสยี                    0 เสยีง     (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 

 
 

วาระท่ี 9   พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนขอผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 
    

 

 ผูด้ าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 120 ก าหนดให้ “ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีอง
บรษิทัฯ ทุกปีในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้” และมาตรา 121 ก าหนดให ้“ผูส้อบบญัชี
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ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าที่ ใด ๆ ของบรษิทั” และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 42 
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัประจ าปี “พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช”ี  

 

 ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณาและเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัฯ เพื่อพจิารณาเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบ
บญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในปี 2564 เน่ืองจากบรษิทัดงักล่าว มมีาตรฐานและมคีวามเชีย่วชาญในการสอบ
บญัช ีรวมทัง้ยงัสามารถใหค้ าแนะน าใหค้ าปรกึษาในเรื่องเกีย่วกบัการบญัช ีภาษอีากร และระบบการควบคุมภายใน จงึ
เหน็ควรเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพื่อก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีโดยมคี่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิดงันี้ บรษิทั ซ ี
เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวนเงนิ 2,700,000 บาท และ บรษิทัย่อย บรษิทั เจเคอซี ีจ ากดั ซึง่บรษิทัฯ 
ถอืหุน้อยู่จ านวน 73.17% จ านวนเงนิ 400,000 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,100,000 บาทถว้น ซึง่อตัรานี้ไม่รวมค่าใชจ้า่ย
เบด็เตลด็ทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างการปฏบิตังิาน  

 

 

 

 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุน้อนุมตัแิต่งตัง้ให ้น.ส.วภิาวรรณ ปทัวนัวเิวก หรอื น.ส.เนาวรตัน์ นิธเิกยีรตพิงศ์ หรอื น.ส.ชนารตัน์ จนัทรห์วา และ/
หรอืผู้สอบบญัชที่านอื่น ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชจีาก บรษิัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบ
บญัช ีจ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท และบรษิัทย่อย ประจ าปี 2564 โดยมคี่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิ 3,100,000 
บาทถว้น 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบถาม
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ี
ประจ าปี 2564 

 ผู้ด าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่ามตใินวาระนี้ ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก  
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงเสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้โปรดยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปรบับตัรลงคะแนน 

 

 

 มติ   ทีป่ระชุมมมีตแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 โดยแต่งตัง้ น.ส.
วภิาวรรณ ปทัวนัวเิวก ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 4795 และ น.ส.เนาวรตัน์ นิธเิกยีรตพิงศ์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต 
เลขที ่7789 และ น.ส.ชนารตัน์ จนัทรห์วา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่9052 และ/หรอืผูส้อบบญัชที่านอื่น ทีส่ านกังาน 
ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบ ซึง่เป็นผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2564 โดยมคี่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิ 3,100,000 บาทถ้วน ซึง่ไม่รวมค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ที่
เกดิขึน้จรงิระหว่างการปฏบิตังิาน 

 

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 
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เหน็ดว้ย          186,539,948 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ      100.0000) 
ไม่เหน็ดว้ย          0 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
งดออกเสยีง              0 เสยีง     (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
บตัรเสยี                    0 เสยีง     (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 

 

 

วาระท่ี 10   เรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สอบถามขอ้มูลของบรษิัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ เพิม่เตมิ 

ผูด้ าเนินรายการประชุม  ไดช้ีแ้จงทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
105 วรรค 2 ก าหนดให ้“ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอให้
ทีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด้” 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุม
พจิารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดไวใ้นการประชุมครัง้นี้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเสนอวาระเรื่องอื่น ๆ หรอืซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ 
 

นายชาญณรงค ์ไกรศรีสิริกลุ – ผูถ้ือหุ้น สอบถามเพิม่ว่า ราคาเหลก็ทีเ่พิม่ขึน้ บรษิทัไดร้บัผลกระทบมากน้อยเพยีงใด 
นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์– ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีการเงิน ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า จากราคาเหลก็
ทีเ่พิม่ขึน้มาตัง้แต่ช่วง ไตรมาส 4/2563 ทีผ่่านมา ท าใหม้ผีลกระทบต่อโครงการต่างๆ บา้งเลก็น้อย แต่เน่ืองจากว่า ตอน
ทีบ่รษิทัท า Budget บรษิทัจะมกีารประมาณการเผื่อราคาไวอ้ยู่แลว้ ซึง่ราคาดงักล่าวยงัคงครอบคลุมราคาทีเ่พิม่ขึน้มา 
 

นายชาญณรงค ์ไกรศรีสิริกลุ – ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิม่เตมิว่า โครงการทีไ่ด้เซน็สญัญา บรษิทัมกีารสัง่เหลก็ล่วงหน้า
หรอืไม่ และสัง่ล่วงหน้ากีเ่ปอรเ์ซน็ต์ 
นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์– ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีการเงิน ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า แต่ละโครงการ
มีอตัราการใช้เหล็กที่ไม่เหมอืนกนั ขึ้นอยู่กบัประเภทของงาน เช่น งาน Civil หรือ งาน Steel Structure จะใช้เหลก็
ประมาณ 8 – 10% และถา้เป็นงาน Fabrication จะใชเ้หลก็ประมาณ 50% ของมลูค่าโครงการ หรอืถา้เป็นงาน General 
contract จะใช้เหล็กประมาณ 15 – 20% ซึ่งหลังจากที่บริษัทได้แบบจากทางลูกค้ามาแล้ว จะด าเนินการสัง่เหล็ก
ล่วงหน้าประมาณ 10% ของมลูค่าโครงการ 
 

 

ผูด้ าเนินรายการประชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า หลงัจากการประชุมในครัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัซกัถาม

หรอืต้องการแสดงความคดิเหน็ในเรื่องอื่น ๆ ท่านสามารถตดิต่อเขา้มายงัเลขานุการบรษิทั โทร 038-606-242 หรอื
ตดิต่อนกัลงทุนสมัพนัธท์ี ่e-mail address info@caz.co.th หรอื www.caz.co.th หน้าส าหรบันกัลงทุน 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบ
ถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดเ้สยีสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี และปิดการประชุม 

 

 
ปิดประชมุเวลา   14.50  น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

     (นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร)  ประธานกรรมการบริษทั 
 
 
 
 
 

                          
ลงชื่อ................................................................. เลขานุการทีป่ระชุม 
  (นางสาวณัฐฐิยา จารสุมบติั) เลขานุการบริษทั 


