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เลขที ่CAZ-013-2563 

 

       วนัที ่22 พฤษภาคม 2563  

      

เรื่อง   ขอน าสง่รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

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

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 
   

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

ถอืหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่ไดป้ระชุมเมื่อวนัพฤหสับดทีี ่14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. รายละเอยีดตามสิง่ทีส่่งมา

ด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทกัท้วงประการใดเกี่ยวกบัรายงานดงักล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบที่ E-mail  

nattiya.p@caz.co.th หรือ ทางโทรสารหมายเลข 038-606-166 ภายในวนัที่ 17 กรกฎาคม 2563 เพื่อที่บริษัทจะได้

รวบรวมด าเนินการต่อไป หากไม่มขีอ้แกไ้ขหรอืขอ้ทกัทว้งใด ๆ บรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัรองรายงานการประชุมนี้แลว้ 
 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

                                        

     บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
 

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ในวนัพฤหสับดีท่ี 14 พฤษภาคม 2563  

 

 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 26 ราย รบัมอบฉนัทะจ านวน 5 ราย 
นับรวมจ านวนผู้ถือหุ้น 31 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้สิ้น 198,682,847 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 70.9582 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 

 

กรรมการบริษทัท่ีเขา้รว่มประชุมด้วยตนเอง 
 

1. นายนท ีทบัมณี            กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /                                    
    กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

2. นายซุง ซกิ ฮอง                       กรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการทีบ่รหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ / 
  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

3. นายยอง ชอล ชอย  กรรมการบรษิทั  
                                                 

4. นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์         กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

5. นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์  กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร 
 

6. นายสมชยั กา้นบวัแกว้             กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / 
    ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

 

กรรมการบริษทัท่ีเขา้รว่มประชุมผา่น VDO Conference 
 

1. นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ / 
                                      กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

2. นายยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์           กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

3. นางสาวกาญจนา รมิพณิชยกจิ     กรรมการบรษิทั  
 
ทัง้นี้กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุในครัง้นี้คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมดของบรษิทัฯ 
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ท่ีปรกึษาทางกฎหมายเข้ารว่มประชุมผา่น VDO Conference 
นางสาวพณัณิตา จนัทรต๊์ะ และ นายพชัรพล มพีหรม จากบรษิทั ทีป่รกึษากฎหมายกรุงเทพ จ ากดั (BLC.)  

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเข้ารว่มประชุมผา่น VDO Conference 
คุณบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้ตรวจสอบบัญชี ประจ าปี 2562 บริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คู เปอร์ส  เอบีเอเอส                  

จ ากดั (เนื่องจาก คุณบุญเลศิ ตดิภาระกจิ จงึไดม้อบหมายให ้คุณตวงพร ศรปีระเทศ เป็น
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมแทน) 

คุณวภิาวรรณ ปทัวนัวเิวก    ผูต้รวจสอบบญัช ีประจ าปี 2563 บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
 

การนับคะแนน 
เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ เป็นผูด้ าเนินการนบัคะแนน 

 

ตวัแทนผูถ้ือหุ้นเพื่อเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนน 
นางสาวกนกวรรณ ทองครุธ ท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมสงัเกตการณ์  และเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนน 

 

ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
นายเอกวฒัน์ ประชาศกัดิ ์
 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้ าเนินรายการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชุม และวธิกีารออกเสยีง
ลงคะแนน ในวาระต่าง ๆ 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 ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหท้่านกรอกใบลงคะแนนเสยีงทีบ่รษิทัฯ จดัให ้พรอ้มทัง้ลงลายมอื

ชื่อดว้ยปากกา และมอบใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ โดยท่านตอ้งยื่นบตัรลงคะแนนใหต้รงกบัวาระทีม่กีารเรยีกเกบ็ในแต่ละ
วาระ 

3. หากท่านท าเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บริษัทฯจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ในกรณีที่ท่านไม่
ด าเนินการตามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้บรษิทัฯ จะถอืว่าท่านเหน็ชอบกบัมตติามวาระทีไ่ดน้ าเสนอ ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะ
ทีย่ื่นใบมอบฉนัทะ แบบ ข. ทีผู่ถ้อืหุน้ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนมาแลว้  

  
 

ทัง้นี้ เมื่อสิน้สดุการประชุมฯ บรษิทัฯ ขอความกรุณาท่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่าน มอบใบลงคะแนน
ทีเ่หลอืทัง้หมดใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ เพื่อน าคะแนนของท่านไปบนัทกึไวใ้นระบบการนบัคะแนน  
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เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ มขีอ้สงสยัใดๆ ประธาน จงึเสนอต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุม
ให้กบัผูถ้ือหุน้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ส านักงาน ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ เป็นการล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
แลว้ จงึขอเริม่เปิดการประชุมโดยมรีะเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 

 

วาระท่ี 1    พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
 

 ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 1 
กรกฎาคม 2562 โดยเชญิผูด้ าเนินรายการประชุมเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณา 

 ผู้ด าเนินรายการประชุม เรยีนชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบว่า บรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
1/2562 เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 จงึขอให้ที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยมสี าเนารายงานการ
ประชุมตามหนงัสอืเชญิประชุม หน้าที ่12 - 24 ทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ใหก้บัท่านเป็นการล่วงหน้าแลว้ เมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม 
2562  

  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบ
ถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่1 
กรกฎาคม 2562  ตามรายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมดงักล่าวขา้งตน้  

 

มติ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมมีติรบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้  ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที ่1 
กรกฎาคม 2562 

 

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 
 
 

เหน็ดว้ย     198,682,847 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ      100.0000) 
ไม่เหน็ดว้ย         0 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
งดออกเสยีง             0 เสยีง     (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 
บตัรเสยี                   0 เสยีง     (คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000) 

 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานกิจการประจ าปี 2562 
 

ผูด้ าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 35 (1) ก าหนดใหท้ีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่่านมา  
 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอผูถ้อืหุน้เพื่อรบัทราบผล
การด าเนินงาน และรายงานประจ าปี 2562 รายละเอยีดตามทีป่รากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 และผูด้ าเนินรายการ
ประชุมได้กล่าวเชญิ นางสาวพรธภิสัร์ ขนัธวีทิย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงนิ รายงานผลการ
ด าเนินงานในปี 2562 ใหท้ีป่ระชุมไดร้บัทราบ  
 นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ ไดเ้รยีนชีแ้จงต่อทีป่ระชุม
ถงึรายไดแ้ละความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
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เหตกุารณ์ส าคญัในปี 2562 

       

วนัที ่4 มกราคม 2562 บรษิทัฯ ไดร้่วมลงนามในสญัญาแต่งตัง้ บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เป็นผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายหุน้สามญั เพิม่ทุน พร้อมแต่งตัง้ บรษิัทหลกัทรพัย์ ฟินันเซยี 

ไซรสั จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายร่วม โดย CAZ เตรยีมเสนอ

ขายหุน้ IPO จ านวน 80 ลา้นหุน้ 

 

วนัที ่11 - 15 มกราคม 2562 บรษิทัฯ ไดเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 80 ลา้นหุน้ ราคาหุน้

ละ 3.90 บาทและเริม่การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์mai ในวนัที ่22 มกราคม 2562 

 

นายซุง ซกิ ฮอง (ที ่1 จากขวา) กรรมการผูจ้ดัการ เป็นตวัแทน CAZ เขา้รบัรางวลั Outstanding Partner Award คู่คา้ที่

โดดเด่นทีสุ่ด ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ โดยม ีMr. Sungan Choi President and Chief Executive Office ษรษิทั ซมัซุง เอน็

จเินียริง่ จ ากดั เป็นผูม้อบรางวลั ณ ษรษิทั ซมัซุง เอน็จเินียริง่ จ ากดั ส านกังานใหญ่ ประเทศเกาหลใีต้ 
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บรษิทัฯ ไดข้ออนุมตัซิือ้ทีด่นิ อาคาร โรงงาน จากการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 

เนื้อที่ 79 ไร่ 47 ตร.ว (31,647 ตร.ว.) เอกสารสิทธิ;์ น.ส. 3ก. (เลขที่ 68, 226, 1228, 1278, 12) ที่ตัง้ 480 หมู่ 1                   

ถ.บา้นบงึ - บา้นค่าย ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  

ระยะทาง 

35 กโิลเมตร จาก CAZ หว้ยโปง่ – หนองบอน 

36 กโิลเมตร จาก นิคมอุตสหกรรมมาบตาพุด 

60 กโิลเมตร จาก ท่าเรอืแหลมฉบงั 

63 กโิลเมตร จาก สตัหบี 

โครงการส าคญัท่ีบริษทัฯ ได้รบัเซน็สญัญาว่าจ้าง ในปี 2562 

      
โครงการพลงังานสะอาด Clean Fuel (Civil)                       โครงการก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืและสถานีรบั - จ่าย ก๊าซ

ระยะเวลาโครงการ 28 เดอืน            ธรรมชาตเิหลว หนองแฟบ (LNG Receiving Terminal                                              

    Receiving Terminal Project) กจิกรรมงานโยธา  

     รายการเหมาที ่2 ระยะเวลาโครงการ 20 เดอืน                                          
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ในระหว่างปี 2562 โครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสรา้งท่ีมีความคืบหน้าส าคญั ได้แก่  

       

PTTGC Olefins Reconfiguration (SMP)             PTTGC Propylene Oxide (Civil) 

โครงการโรงโอเลฟินสใ์หม่ กจิกรรมงานโครงสรา้ง   โครงการโรงงานผลติโพรพลินีออกไซด ์กจิกรรมงานโยธา 

งานเครื่องกล งานท่อ งานส ี                                                                                                 

       

Bangchak TBCR (Civil)              WP BangPa-kong LPG Terminal Phase 3(EPC) 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพโรงกลัน่น ้ามนับางจาก       โครงการก่อสรา้งคลงัก๊าซปิโตรเลยีมเหลวบางประกงเฟส 3 

เพื่อสิง่แวดลอ้ม หรอืโครงการ 3E เฟส 2 โดยตดิ        กจิกรรมงานออกแบบ ผลติขึน้รปูและตดิตัง้ถงักกัเกบ็ก๊าซ 

หน่วยเพิม่ออกเทนเทคโนโลยใีหม่แบบ Continuous    ปิโตรเลยีมเหลว 

Catalyst Regeneration (CCR) และ Hydrocracker 

Unit (HCU) กจิกรรมงานโยธา  

   
Bangchak Enclosed Ground Flare (EPC)  

โครงการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจกัรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างและติดตัง้หอเผาชนิด Enclosure 

Ground Flare (EGF) ของโรงกลัน่บางจาก 
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 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบ

ถามเพิม่เติม ประธานจงึเสนอให้ที่ประชุมรบัทราบรายงานกจิการประจ าปี 2562 ตามรายละเอยีดที่ได้น าเสนอต่อที่

ประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

 ผู้ด าเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนน
เสยีงในวาระนี้ 
 

 

  มติ ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานกจิการประจ าปี 2562 
 

วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส าหรบัรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

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
หุน้อนุมตังิบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงนิรวมและเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและเฉพาะกจิการ งบแสดง
การเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้รวมและเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะกจิการ ส าหรบัรอบบญัช ี
สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งงบดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้   

 ผูด้ าเนินรายการประชุมไดก้ล่าวเชญิ นางสาวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี
และการเงนิ รายงานงบแสดงฐานะการเงนิ ประจ าปี 2562 โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

 

 

จากผลประกอบการส าหรบังวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ของบรษิทัฯ บรษิทัมรีายไดค้่าก่อสรา้งรวม 
จ านวน 2,034 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2561 จ านวน 647.37 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 46.67 โดยเมื่อเทยีบตัง้แต่ปี 2557 
จนถงึปี 2562 บรษิทัมอีตัรการเตบิโตเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 49.54 
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ความสามารถในการท าก าไร ในรูปแบบของอตัราส่วนก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรสุทธขิองบรษิทั โดยในปี 
2562 บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 9 เนื่องจากมกีารปรบัปรุงต้นทุนงบประมาณ
เพิม่ขึน้ โดยเมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า บรษิัทยงัคงมอีตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ในเกณฑค์่าเฉลี่ยของบรษิัท โดยในอตัราส่วน
ก าไรสุทธ ิส าหรบังวดปี 2562 บรษิทัมอีตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) รอ้ยละ 3.70 ซึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราก าไรสทุธิ
ของปี 2561 

ก าไรสุทธสิ่วนของบรษิทัใหญ่ โดยปี 2562 มจี านวน 75.46 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 22.48 ล้านบาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 42.43 เมื่อเทยีบกบัปี 2561 ทีม่กี าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ จ านวน 52.98 ลา้นบาท โดยก าไรสทุธทิี่
เพิม่ขึน้ เกดิจากการเตบิโตของรายได้จากการใหบ้รกิาร ประกอบกบัการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบรหิาร และตัง้แต่ปี 
2558 – 2562 บรษิทัมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ของก าไรสทุธ ิคดิเป็นรอ้ยละ 40 – 60  

 

 
 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจ านวน 1,487.60 ลา้นบาท 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบั ปี 2561 มสีนิทรพัย์เพิม่ขึน้จ านวน 337.85 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 29.38 สนิทรพัย์รวมจ านวน 

1,149.76 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

 เงนิสด (Cash) จ านวน 31.33 ลา้นบาท 

 ลกูหนี้การคา้ (Account Receivable) จ านวน 186.08 ลา้นบาท 

 รายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ (Unbilled Income) จ านวน 564.88 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 

จ านวน 291.16 ลา้นบาท เนื่องจากการรบัรูร้ายไดค้่าบรกิารก่อสรา้งในระหว่างงวดมมีูลค่าสงูกว่าค่า

งวดงานทีส่ามารถเรยีกเกบ็จากลกูคา้ได ้ 

 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Property, Plant and Equipment : PPE) จ านวน 

527.97 ลา้นบาท เพิม่ขึน้สทุธจิากปี 2561 จ านวน 170.83 ลา้นบาท ประกอบดว้ยการเพิม่ขึน้ของ 

ทีด่นิ อาคาร และโรงงานแห่งใหม่ รวมถงึลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ์ส าหรบังานก่อสรา้งเพื่อเป็น

การเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน และเพื่อรองรบัปรมิาณงานโครงการทีเ่พิม่ขึน้ 
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 สินค้าคงเหลือ จ านวน 9.72 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 126.20 ล้านบาท เนื่องจากการ

น าไปใชร้ะหว่างงวดของโครงการระหว่างงานก่อสรา้งทีอ่ยู่ในมอื 

 สนิทรพัยอ์ื่น ๆ (Other assets) จ านวน 167.63 ลา้นบาท ทีส่ าคญัประกอบดว้ย ภาษีเงนิได้ถูกหกั ณ 

ทีจ่่ายจ านวน 96.48 ลา้นบาท (มภีาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย ของปี 2560 อยู่ในระหว่างการด าเนินการ

ขอคนืจากกรมสรรพากร จ านวน 27.44 ล้านบาท) และเงนิฝากธนาคารที่ตดิภาระค ้าประกนัจ านวน 

32.95 ล้านบาท รองลงมาเป็นลูกหนี้เงนิประกนัผลงาน จ านวน 10.57 ล้านบาท (ลดลงจากปีก่อน 

จ านวน 26.68 ล้านบาท เกดิจากการทยอยส่งมอบงานโครงการที่แล้วเสรจ็ ให้แก่ลูกค้าระหว่างงวด 

และสามารถเรยีกคนืเงนิประกนัผลงานได้บางส่วน) และสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น จ านวน 13.16 ล้าน

บาท 
 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัมหีนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม จ านวน 1,487.60 ลา้นบาท เมื่อ

เทียบกับปี 2561 เพิ่มขึ้น 337.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.38 ที่มีจ านวน 1,149.76 ล้านบาท โดยรายการ

เปลีย่นแปลงทีส่ าคญัม ีดงันี้ 
 

หน้ีสินรวม จ านวน 993.33 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 5.17 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.52 เมื่อเทยีบกบั

ปีก่อน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 เจา้หนี้การคา้ และเจา้หนี้อื่น (Account Payable) จ านวน 327.16 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 40.58 

ลา้นบาท เป็นผลจากการซือ้สนิคา้วสัดุงานก่อสรา้ง และการจา้งผูร้บัเหมาช่วงในระหว่างงวด 

 เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างและรายได้ค่าก่อนสร้างรับล่วงหน้า (Advance Received) จ านวน 

217.25 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดร้บัล่วงหน้า 1.92 ลา้นบาท และเงนิรบัล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง 

จ านวน 215.33 ลา้นบาท โดยเงนิรบัล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง และรายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้าลดลง

จ านวน 205.18 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 48.57 เมื่อเทยีบกบัปี 2561 เนื่องจากการรบัรูร้ายได้ใน

ระหว่างงวด 

 บรษิทัมเีงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ (Bank Loan) รวมจ านวน 382.65 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สนิ

ระยะสัน้เพื่อน ามาใชเ้ป็นเงนิหมุนเวยีนในกจิการจ านวน 239.16 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ระหว่างงวดรวม 

จ านวน 179.78 ลา้นบาท หนี้สนิระยะยาวจ านวน 143.70 ลา้นบาท 

 หนี้สนิอื่น ๆ (Other liabilities) จ านวน 66.27 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ

จ านวน 29.03 ลา้นบาท หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น จ านวน 8.30 ลา้นบาท และภาระพกูพนัผลประโยชน์

พนกังาน 5.06 ลา้นบาท 
 

ส่วนของผูถื้อหุ้น (Equity) จ านวน 494.28 ลา้นบาท โดยเปลีย่นแปลงเกดิจาก การเพิม่ขึน้จากการเสนอ

ขายหุ้นเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไป จ านวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.90 บาท และผลด าเนินงานส าหรบังวดปี 2562 

จ านวน 75.50 ลา้นบาท หกัดว้ยเงนิปนัผลส าหรบัรอบปีบญัช ีปี 2561 (เมษายน – ธนัวาคม จ านวน 28.00 ลา้นบาท) 
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 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบ
ถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส าหรบัรอบบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 ตามรายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมดงักล่าว 

ผู้ด าเนินรายการประชุม แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า มตใินวาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก 
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้โปรดยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปรบับตัรลงคะแนน 
 

มติ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิบการเงนิประจ าปี ส าหรบัรอบบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย          198,682,847  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ) 
ไม่เหน็ดว้ย              0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 ) 
งดออกเสยีง                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 
บตัรเสยี                                0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 

 

วาระท่ี 4  รบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล  
  

 ผู้ด าเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า จากงบการเงนิเฉพาะกจิการ ส าหรบัปี 2562 บรษิทัมี

ก าไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการ จ านวน 81.28 ลา้นบาท โดยไม่มยีอดขาดทุนสะสม บรษิทัจงึสามารถพจิารณา

จ่ายเงนิปนัผล ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้ 

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535    

 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 44 ซึง่ก าหนดว่า “คณะกรรมการ อาจจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได้เป็นครัง้

คราว ในเมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลก าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงนิปนัผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื

หุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป”  

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535    

 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 45 ซึง่ก าหนดว่า “บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารอง

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสทุธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่

น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน”  

จากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโครโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่

2/2563 เมื่อวนัจนัทรท์ี ่6 เมษายน 2563 ไดม้มีตอินุมตัจิ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปีจาก

ก าไรสุทธขิองบรษิทัส าหรบัปีสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.1071 บาท คดิเป็นเงนิ 30 ลา้นบาท เพื่อ

เป็นการลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้จากการเลื่อนประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจากทีก่ าหนดไวเ้ดมิในวนัที ่

23 เมษายน 2563 ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวจะจ่ายจากก าไรสุทธขิองปีที่ผ่านและเสยีภาษีเงนิได้นิติบุคคลใน

อตัราร้อยละ 20 แล้ว การจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลดงักล่าวใหจ้่ายแก่ผูถ้ือหุน้เฉพาะผูม้สีทิธไิด้รบัเงนิปนัผลตามวนั

ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปนัผล (Record Date) เดมิ คอืวนัที ่16 มนีาคม 2563 โดยจะก าหนดจ่ายเงนิปนั

ผลในวนัองัคารที ่5 พฤษภาคม 2563 และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2562 อกี 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ รบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล โดยมกี าหนดจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลในวนัองัคารที ่5 พฤษภาคม 2563 
ในอตัราหุ้นละ 0.1071 บาท รวมเงินปนัผลทัง้หมด 30.00 ล้านบาท และไม่มกีารเสนอจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 เพิม่เตมิอกี 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเสนอวาระเรื่องอื่น ๆ หรอืซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ 
 

นายชาญณรงค ์ไกรศรีสิริกลุ – ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่า ค่าเงนิบาทอ่อนลงอย่างรวดเรว็ในช่วงโควดิน้ี จะมผีลกระทบต่อ
ก าไรขาดทุนในโครงการทีไ่ดล้งนามไปแลว้อย่างไรบา้ง 
นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์– ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถอืหุน้ว่า ปจัจุบนัไม่มี
ผลกระทบ เนื่องจากโครงการที่ไดล้งนามไปแลว้นัน้ มกีารท าสญัญาเป็นเงนิบาท โดยการสัง่ซือ้วตัถุดบิส่วนใหญ่จะซือ้
จากภายในประเทศ มกีารสัง่ซือ้วตัถุดบิจากต่างประเทศเพยีงเลก็น้อย  
 

 มติ ทีป่ระชุมรบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล 
 

วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
  

 ประธานฯ ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล และความโปร่งใส กรรมการทีถู่กเสนอ
ชื่อใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง ซึง่ไดแ้ก่ นายยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์/ นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ และ นายซุง ซกิ ฮอง 
ขอออกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราว เพื่อเปิดโอกาสใหท้่านผูถ้อืหุน้ไดส้อบถาม และแสดงขอ้คดิเหน็ไดอ้ย่างเตม็ที ่
และเพื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการทัง้ 3 ท่านนี้จะกลบัเขา้มาในทีป่ระชุมอกีครัง้เมื่อเสรจ็สิน้
การลงคะแนนเสยีงในวาระนี้แลว้ 

 

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

        (1) นายยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
        (2) นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร 
        (3) นายซุง ซกิ ฮอง  กรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ /  
     ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มสี่วนได้เสีย) พจิารณาแล้ว
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้ แต่งตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ  ทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ นายยิง่ยง  
เตชะรุ่งนิรนัดร ์/ นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ และ นายซุง ซกิ ฮอง กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดเดิมและต าแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัทเป็นผู้ที่ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
ระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติ และมคีวามรบัผดิชอบตลอดจนเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 
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 กรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี้ ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิาร ในกจิการทีเ่ป็นคู่แขง่ทาง
ธุรกจิหรอื กจิการทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการ
บรษิทัแลว้ว่ามคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบกจิการของบรษิทัฯ 

จ านวนปีในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 
 

 
   
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ  เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบถาม

เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ ตาม
รายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 

ผู้ด าเนินรายการประชุม แจง้ต่อท่านผูถ้อืหุน้ว่ามตใินวาระนี้ ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

5.1 อนุมตัแิต่งตัง้ นายยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ ดว้ย
คะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย     198,682,847 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ     100.0000) 
ไม่เหน็ดว้ย         0 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000) 
งดออกเสยีง             0 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000) 
บตัรเสยี                   0 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000) 

 

ดงันัน้วาระนี้ถอืว่า นายยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์ไดร้บัอนุมตั ิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 

5.2 อนุมตัแิต่งตัง้ นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร ดว้ย
คะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย     195,630,447 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ     98.4637) 
ไม่เหน็ดว้ย         0 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000) 
งดออกเสยีง        3,052,400 เสยีง     (คดิเป็นรอ้ยละ   1.5363) 
บตัรเสยี                   0 เสยีง     (คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000) 

 

หมายเหตุ: นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ ถอืหุน้จ านวน 3,052,400 หุน้ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ี และ
เพื่อความโปร่งใส นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ จงึไดง้ดออกเสยีงในวาระนี้ 
 

ดงันัน้วาระนี้ถอืว่า นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ ไดร้บัอนุมตั ิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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 5.3 อนุมตัแิต่งตัง้ นายซุง ซกิ ฮอง กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการบรหิาร / 
กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย     167,264,047 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ      84.1865) 
ไม่เหน็ดว้ย         0 เสยีง (คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000) 
งดออกเสยีง       31,418,800 เสยีง     (คดิเป็นรอ้ยละ  15.8135) 
บตัรเสยี                   0 เสยีง     (คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000) 

 

หมายเหตุ: นายซุง ซกิ ฮอง ถอืหุน้จ านวน 31,418,800 หุน้ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ี และเพื่อความ
โปร่งใส นายซุง ซกิ ฮอง จงึไดง้ดออกเสยีงในวาระนี้ 
 

ดงันัน้วาระนี้ถอืว่า นายซุง ซกิ ฮอง ไดร้บัอนุมตั ิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชุม และมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

มติ   ทีป่ระชุมมมีตแิต่งตัง้กรรมการทัง้สามท่านทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระขา้งต้นทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อกลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามญัผู้ถือหุน้ได้มมีติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่ม า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

 
 

วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2563 
    

 

ผู้ด าเนินรายการประชุม เรยีนชี้แจงใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรพัย์สนิอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิทั” และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 16 ก าหนดให ้“กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัฯ ในรปู

ของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น”  

ในปี 2562 ปีทีผ่่านมา มกีารจ่ายเบีย้ประชุมกรรมการทัง้หมดจ านวน 10 ท่าน รวมเป็นจ านวนเงนิ 894,000 

บาทถว้น โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 เป็นค่าเบีย้ประชุม เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 2,000,000 บาทถว้น โดยค านึงถงึความ

เหมาะสมเกีย่วกบัประเภทธุรกจิและความเกีย่วโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ซึง่สอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไป

ของตลาด และอุตสาหกรรมเดยีวกนัรวมถึงความเหมาะสมกบัการท าหน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

บรษิทัฯ  

 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบ
ถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2563 ตามรายละเอยีดทีไ่ด้
น าเสนอต่อทีป่ระชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

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

 

มติ    ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2563 เป็นค่าเบีย้ประชุม เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 
2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น)   

 

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุม ดงันี้ 

เหน็ดว้ย           198,682,847  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ) 
ไม่เหน็ดว้ย              0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 ) 
งดออกเสยีง                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 
บตัรเสยี                                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 

 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
ผู้ด าเนินรายการประชุม เรยีนชี้แจงใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ .ศ. 

2535 มาตรา 120 ก าหนดให ้“ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชี
ของบรษิทัฯ ทุกปีในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้” และมาตรา 121 ก าหนดให ้“ผูส้อบ 

บญัชตี้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ด ๆ ของบรษิทั” และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 
42 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัประจ าปี “พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช”ี 

 

 ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัฯ เพื่อพจิารณาเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในปี 2563 เน่ืองจากบรษิทัดงักล่าว มมีาตรฐานและมคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีรวมทัง้
ยงัสามารถใหค้ าแนะน าใหค้ าปรกึษาในเรื่องเกีย่วกบัการบญัช ีภาษอีากร และระบบการควบคุมภายใน จงึเหน็ควรเสนอ
คณะกรรมการบรษิัท เพื่อก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี โดยมคี่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิดงันี้ บรษิัท ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวนเงนิ 2,800,000 บาท และ บรษิทัย่อย บรษิทั เจเคอซี ีจ ากดั ซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้
อยู่จ านวน 73.17% จ านวนเงิน 400,000 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 3,200,000 บาทถ้วน ซึ่งอตัรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่าย
เบด็เตลด็ทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างการปฏบิตังิาน โดยตารางเปรยีบเทยีบราคาค่าสอบบญัชสี าหรบัปี 2562 – 2563 มดีงันี้  
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ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุ้นอนุมัติแต่งตัง้ให้ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก หรือ นางสาวบงกช อ ่าเสง่ียม หรือ นางสาวมาริษา              
ธราธรบรรพกลุ หรอืผูส้อบบญัชที่านอื่น ทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบ ซึง่เป็นผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั เคพเีอม็
จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2563 โดยมคี่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิ 
3,200,000 บาทถว้น  ซึง่ไม่รวมค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างการปฏบิตังิาน 

 

 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ  เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบถาม
เพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทนขอผูส้อบบญัช ีประจ าปี 
2563 

 ผู้ด าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่ามติในวาระนี้ ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก  
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงเสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้โปรดยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปรบับตัรลงคะแนน 
 

 มติ   ที่ประชุมมมีติแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชปีระจ าปี 2563 โดยแต่งตัง้ 
นางสาววภิาวรรณ ปทัวนัวเิวก ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4795 และนางสาวบงกช อ ่าเสงีย่ม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  

เลขที่ 3684  และนางสาวมารษิา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 5752 และ/หรอืผู้สอบบญัชที่านอื่นที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบ ในนามบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุ่มบรษิัทฯ 
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของกลุ่มบรษิทั โดยมคี่าสอบบญัชเีป็น
จ านวนเงนิดงันี้ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวนเงนิ 2,800,000 บาท และ บรษิทั เจเคอซี ีจ ากดั จ านวน
เงิน 400,000 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 3,200,000 บาทถ้วน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการ
ปฏบิตังิาน 

 

 

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย            198,682,847  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 8    เรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดส้อบถามขอ้มลูของบรษิทัฯ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้
ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ 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
พจิารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดไวใ้นการประชุมครัง้นี้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเสนอวาระเรื่องอื่น ๆ หรอืซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ   
 

นายชาญณรงค ์ไกรศรีสิริกลุ – ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่า จากงบไตรมาส 1/2563 มรีายงานปรบัปรุงตน้ทุนใหเ้ป็นปจัจุบนั 
ท าใหก้ าไรลดลง อยากทราบว่า ตน้ทุนสว่นใดทีม่กีารปรบั และไตรมาสต่อไปจะมอีกีหรอืไม่ 

นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์– ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีการเงิน ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า จากงบไตรมาส 
1/2563 ก าไรขัน้ตน้ทีล่ดลง เกดิจากการปรบัตน้ทุนค่าแรงงานและค่าอุปกรณ์ของโครงการหนึ่ง ซึง่โครงการดงักล่าวอยู่
ในช่วงทดสอบและเตรยีมสง่มอบงาน ดงันัน้ ในไตรมาส 2/2563 จะไม่มกีารปรบัตน้ทุนโครงการนัน้เขา้มาแลว้ 

 

ผู้ด าเนินรายการประชุม จงึแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า หลงัจากการประชุมในครัง้นี้ หากท่านผูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยั

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

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบ
ถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดเ้สยีสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี และปิดการประชุม 

 

 
       ปิดประชุมเวลา   14.35  น. 
 
 

 
 

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

     (นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร)  ประธานกรรมการบริษทั 
 
 
 

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