รายงานการประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22
บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จากัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 15:00 น.
ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 15 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)เข้าร่วมประชุมสามั ญ
ประจ าปี ผู้ ถื อ หุ้ น มี ผู้ ถื อ หุ้ น จ านวนทั้ ง สิ้ น 1,721 ราย รวมจ านวนหุ้ น ทั้ ง หมดที่ อ อกจ าหน่ า ยแล้ ว ทั้ ง สิ้ น
105,596,073 หุ้น
การประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จานวน 21 ราย นับ
จานวนหุ้นได้ 29,114,640 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จานวน 40 ราย นับจานวนหุ้นได้ 21,028,145 หุ้น รวม
ทั้งสิ้น 61 ราย นับรวมจานวนหุ้นทั้งสิ้น 50,142,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.49 ของจานวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกาหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด
นายอานวย ปรีมนวงศ์ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้แนะนากรรมการ
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจานวน 7 ท่าน
1. นายอานวย ปรีมนวงศ์
ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
3. นายธาดา พฤฒิธาดา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายสุรชัย ชมภูไพสร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์
ประธานกรรมการบริหาร
6. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส
กรรมการบริหาร
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
8. นายทัสชน ลีลาประชากุล
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ
9. นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
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ผู้ สอบบัญชี ของบริษัท แห่งบริษัท ส านักงานปิติเสวี จ ากัด ได้ส่งตัวแทนที่เข้ามาช่ วยดูแลการประชุมให้ ถูกต้อง
เรียบร้อย
10. นางสาวอัมพวา วิวัฒน์สัตยา
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
11. นางสาวทิวาพร สุวรรณชาตรี
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบภายใน แห่ง บริษัท พีเอสเอ็ม แอดไวเซอร์ บิสซิเนส จากัด ที่เข้ามาช่วยดูแลการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อย
12. นายสุนทร เลิศพนมวรรณ
ผู้ตรวจสอบภายใน
13. นายณัฐพล พันพีระวงษ์
ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้บันทึกการประชุม
14. นายสมชาย เอี่ยมรอด
เลขานุการบริษัท
เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดารงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้ดาเนินการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัท
เพื่อให้การประชุมดาเนินไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามเกณฑ์ การประชุมจะดาเนินการเรียงลาดับ
ตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสาคัญต่าง ๆ นั้น จะใช้วิธีนับคะแนนเสี ยงตามจานวนหุ้นที่ถือ
หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้
- วาระที่ 1 และวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ในการออกเสียงเพื่อลงมติในวาระที่ 1,วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง
และผู้ที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทนโดยใช้วิจารณญาณของผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนน
เสียง จะได้รับแจก “บัตรลงคะแนน” หากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะพิจารณาลงคะแนน
ด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนที่กรอก
ข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อนามาคิดคานวณคะแนนเสียง
หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องกรอกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนนส่วนในวาระเลือกตั้ง
กรรมการในวาระที่ 6 เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง
ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง(ถ้ามี) หักออกจากคะแนน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่า
เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
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สาหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนนเช่น ลงคะแนน
เกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้นเป็นต้น
ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็น
ใดขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการนาเสนอในแต่ละวาระหรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว
หลังจากการประชุมในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็ปไซต์ของบริษัทพร้อม
ทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย
หรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมและภายหลังการประชุม และขอ
ความกรุณาคืนบัตรลงคะแนนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องประชุม
นายอานวย ปรีมนวงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้นครั้ง
ที่ 22 ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
ประธานฯ
: ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุม ว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุม
สามั ญ ประจ าปีผู้ ถื อหุ้ นครั้ง ที่ 21 เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่ ง บริษัทฯ ได้ส่ง สาเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิช ย์
ภายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายก าหนด พร้ อ มทั้ ง ได้ เผยแพร่ ผ่า นทางเว็บ ไซด์ ข องบริษัท
(www.tcjasia.com)
คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี้
ผล
: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 5 ราย โดยมาด้วยตนเอง 3 ราย และรับ
มอบฉันทะ 2 ราย นับจานวนหุ้นได้ 26,311 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลง
จานวนเสียงที่ลงมติ
% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
(1 หุน้ = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
50,169016
100
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
มติที่ประชุม
: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์
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วาระที่ 2 รับทราบผลการรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561
ประธานฯ
: ได้มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลการดาเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2561 ปรากฏในรายงานประจาปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว พร้อมกับได้นาเรียนสรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ตามที่
ปรากฏในตารางงบการเงินรวมแต่ละรายการที่นาเสนอในห้องประชุมดังนี้

ดร.ทรงวุฒิฯ

: บริษัทมีสินทรัพย์รวมประมาณสามพันล้าน หนี้สินหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้าน ส่วน
ของผู้ถือหุ้นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสามล้าน รายได้รวมหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้าน
บาท ค่าใช้จ่ายหนึ่งพันแปดสิบแปดล้านบาท ดังนั้นมีกาไรขั้นต้นเก้าสิบสี่จุดสองสี่ล้านบาท
เป็นต้นทุนทางการเงินประมาณห้าสิบสามล้านบาท กาไรก่อนภาษีเมื่อหักภาษีได้กาไรสุทธิ
บริษัทใหญ่สิบสี่จุดห้าหนึ่งล้านบาท เมื่อหักส่วนของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอานาจควบ
คุมออกจะเหลือกาไรสุทธิของบริษัทใหญ่ประมาณสิบสี่จุดห้าหนึ่งล้านบาทในการดาเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ที่เน้นคุณภาพของสินค้าและบริการในกิจการต่างๆ
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ที่เคยแจ้งไว้ล่วงหน้าแล้ว ทั้งสี่กจิ การได้แก่ การให้เช่าเครื่องจักร งานโลหะ งานรับก่อสร้าง
ติดตั้งโลหะ และงานซื้อมาขายไป บริษัทใช้กลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่าง ซึ่งจากกลยุทธ์นี้
เองทาให้บริษัทได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังใช้การบริหารความเสี่ยง
ทั้งปัจจัยที่เป็นปัจจัยระดับประเทศ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ
ปัจจัยทั้งลูกค้า บริษัทก็ได้เฝ้ามองปัจจัยเหล่านี้แล้วดูว่า มีสิ่งใดเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
และปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญในนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยกากับเป็นนโยบายไว้ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
และกาชับให้พนักงานทุกคนทุกระดับถือปฎิบัติ ส่วนการเข้าร่วมงานในโครงการต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่นที่ประเมินโดย IOD นัน้ บริษัทกาลังศึกษาข้อบทเป็นขั้นเป็นตอนพร้อม
กันนี้ลงมือปฎิบัติในข้อบทเหล่านั้นให้มันคงก่อน จากนั้นจะเข้าร่วมโครงการในปีถัดๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบ
บัญชี
ประธานฯ
: ได้ ม อบหมายให้ ประธานกรรมการบริหารชี้ แจงต่อที่ประชุ ม ว่า งบการเงิ นสาหรับปี
สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 ของบริ ษั ท ฯ ได้ ผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดง
ความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยว่ า มี ค วามถู ก ต้ อ งตา มที่ ค วรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด
“งบการเงิน”ของรายงานประจาปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี้
ผล
: ในวาระนี้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับจานวนหุ้นได้
2,040 หุน้ และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลง
จานวนเสียงที่ลงมติ
% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
(1 หุน้ = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
50,171,056
100
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
มติที่ประชุม
: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2561 และการงดจ่ายเงินปันผลสาหรับ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2561
ประธานฯ
: มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ
48 บริษัทต้องจั ดสรรกาไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เ ป็น ทุน สารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกาไรสุ ทธิ ประจ าปี หัก ด้วยยอดเงิ นขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ามี )จนกว่าทุนสารองนี้
จะมี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของทุ น จดทะเบี ย นและตามนโยบายการจ่ า ยเงิ น
ปั น ผลนั้ น บริ ษั ท คาดว่ า จะจ่ า ยให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ประมาณร้อ ยละ 50 ของก าไรสุ ท ธิ หลัง
หักภาษี หากไม่ มี เ หตุการณ์จ าเป็น อื่น ใดและการจ่ า ยเงิ นปั นผลนั้นจะไม่ มี ผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสาคัญในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
ผลการดาเนินงานปี 2561 บริษัทฯ มีผลกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน
7.27 ล้ านบาท จึ ง ต้องจั ดสรรกาไรสุทธิ ป ระจ าปี 2561 ไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมาย
จานวน 400,000 บาท
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี 2561 ไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 400,000 บาท และเห็นว่าบริษัทฯ
ควรมีเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควร
เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการในปี 2561
เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี้
ผล

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
มติที่ประชุม

: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย โดยมาด้วยตนเอง 1 ราย และรับ
มอบฉันทะ 1 ราย นับจานวนหุ้นได้ 385,400 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงมติ
% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
(1 หุน้ = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
50,556,456
100
-

-

-

-

-

-

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2561
ไว้เป็นทุนสารองจานวน 400,000 บาท และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผล
ประกอบการประจาปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
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วาระที่ 5
ประธานฯ

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดค่าตอบแทน
: มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กาหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”
ข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กาหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจาปีแต่ตั้งผู้สอบ
บัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้”
ข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กาหนดว่า “ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าไรให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นกาหนด”
ในปี 2562 บริษัท สานักงานปิติเสวี จากัด ผู้สอบบัญชีเดิมไม่แจ้งความจานงที่จะเป็น
ผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย และบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ได้เสนอที่
จะเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจานวน 5 ท่าน
คือ
1.นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ
2.นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ทะเบียนเลขที่ 9393 หรือ
3.นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ
4.นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ
5.นายพจน์ อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีในด้านต่างๆอาทิเช่น
คุณสมบัติต้องห้ามความอิสระในการแสดงความเห็นในการสอบบัญชีประสบการณ์ที่ผ่านมา
ตลอดจนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่าบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด มีความ
เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ตาม
รายชื่อที่เสนอมาข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 และกาหนดค่าสอบบัญชี
บริษัทประจาปี 2562 เป็นเงินจานวน 1,050,000 บาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่าย
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้
บริษัทผู้สอบบัญชี

บริษัท สานักงานปีติเสวี จากัด
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี ค่าบริการอืน่
1,050,000 บาท
-

ปี 2561
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอืน่
1,200,000 บาท
-

ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ได้เสนอเข้ามาเป็นผู้เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ
และบริษัทย่อยในปีนี้เป็นปีแรก ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยมาก่อน
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รายละเอียดประวัติโดยสังเขป
ของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
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ประชุมแล้วนั้น
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็น
สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2562
และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2562 เป็นเงินจานวน 1,050,000 บาท
เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี้
: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับจานวนหุ้นได้
327,205 หุน้ และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผล
มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
มติที่ประชุม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
50,883,661

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100

-

-

-

-

-

-

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
2562 เป็นเงินจานวน 1,050,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ประธานฯ
: มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้ แจงต่อที่ประชุ มว่า เพื่อเป็นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีกรรมการทั้งสามท่านที่ถูกเสนอชื่อให้ กลับเข้ารับตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
จึงขอออกนอกห้องประชุม และประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ
14 กาหนดว่า”บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย
ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกั นเป็น
ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสม
ด้วยก็ไ ด้ และกรรมการไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร”
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กาหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้งกรรมการ
จะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) หลัง
ปีที่สองกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้น ให้จั บสลากว่ าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ ในตาแหน่ง นานที่ สุ ด
เป็นผู้ ออกจากตาแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตาแหน่ง ไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารั บตาแหน่ ง
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อีกก็ได้”
ปัจ จุ บันบริษัท ฯ มี กรรมการรวม 7 ท่าน โดยในปีนี้ กรรมการผู้ อ ยู่ใ นวาระนานที่ สุ ด ที่
จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ
1.นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส
: กรรมการบริหาร
3.นายสุรชัย ชมภูไพสร
: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจ ารณา
บุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท ตามองค์
ประกอบของกรรมการประกอบกับคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้วจึงเห็นควร
ให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่ าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกลับเข้าดารง
ตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริ ษั ท ไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย พิ จ ารณาตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน แล้วจึงมีมติอนุมัติให้เสนอ ชื่ อ กรรมการทั้ ง 3
ท่านดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ารับ
ตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้
จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น
ขอเชิ ญ ท่านผู้ ถือหุ้นลงมติเลือกตั้ง กรรมการทั้ง สามท่ านเป็ นรายบุ คคล โดยขอให้ส่ ง
บัตรลงคะแนนเลื อกกรรมการแต่ละท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้แ ก่
เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผลการลงมติ
6.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระ
: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย โดยมาด้วยตนเอง 1 ราย และรับ
มอบฉั น ทะ 1 ราย นั บ จ านวนหุ้ น ได้ 17 หุ้ น และผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ออกเสี ย ง
ลงคะแนน ดังนี้

ผล

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
มติที่ประชุม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
50,883,656
22

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.999957
0.000043

-

-

-

-

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
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6.2 พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส เป็นกรรมการบริหารต่ออีกวาระ
ผล
: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
มติที่ประชุม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
50,523,578

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.292307

-

-

360,100

0.707692

-

-

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส เป็นกรรมการ
บริหารต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

6.3 พิจารณาเลือกตั้ง นายสุรชัย ชมภูไพสร เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระ
: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

ผล
มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
มติที่ประชุม

วาระที่ 7
ประธานฯ

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
50,523,556
22
360,100

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.292264
0.000043
0.707692

-

-

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุรชัย ชมภูไพสร เป็นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
: มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กาหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไป
ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”
ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 กาหนดว่า “บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด”
บริ ษั ท มี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ โดยจะค านึ ง ถึ ง ความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับ
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บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมี
คุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษั ทฯ ที่กาหนดมี
ขั้นตอนการพิจารณา เริ่ ม จากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ า ตอบแทน น าเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนาเสนอให้ผู้ถือหุ้ นพิจารณา
อนุมัตติ ามขั้นตอนกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา ก ลั่ น ก ร อ ง ค่ า
ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผล
ประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ใ นอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ประจาปี 2562 เท่ากับปี 2561 ดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน
ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
ปี 2561
ค่าตอบแทนของกรรมการ
1.ค่าตอบแทนรายเดือน
-ประธานกรรมการ
20,000 บาท/คน/เดือน
20,000 บาท/คน/เดือน
-กรรมการ
15,000 บาท/คน/เดือน
15,000 บาท/คน/เดือน
- เลขานุการบริษัท
7,500 บาท/คน/เดือน
7,500 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
20,000 บาท/คน/ครั้ง
20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ
10,000 บาท/คน/ครั้ง
10,000 บาท/คน/ครั้ง
- เลขานุการบริษัท
5,000 บาท/คน/ครั้ง
5,000 บาท/คน/ครั้ง
3.ค่าตอบแทน(โบนัส)
คณะกรรมการบริษัท
ไม่มี
ไม่มี
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอื่นๆ )
ค่าตอบแทนรายเดือนกาหนดจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกาหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
1.ค่าตอบแทนรายเดือน
-ประธานกรรมการตรวจสอบ
5,000 บาท/คน/เดือน
5,000 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ครั้ง
20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาท/คน/ครั้ง
10,000 บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท ประจาปี 2562 ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า
ตอบแทน
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เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี้
ผล
: ในวาระนี้ มี ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ซึ่ ง เป็ น กรรมการจ านวน 2 ท่ า นนั บ จ านวนหุ้ น ได้
25,866,407 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย นับจานวนหุ้นได้
3,102 หุน้ และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลง
จานวนเสียงที่ลงมติ
% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
(1 หุน้ = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
25,020,373
100
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
มติที่ประชุม
: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ
ประธานฯ

คุณชญาน์วัตฯ
ดร.ทรงวุฒฯิ
ผู้ถือหุ้น

ดร.ทรงวุฒิฯ

: ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย ต้องการซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ หรือคาแนะนาใดๆ
สาหรับบริษัท ขอให้แสดงความประสงค์โดยการยกมือหรือเชิญที่ไมโครโฟนที่ได้จัดไว้ให้
แล้ว โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อเพื่อที่เลขานุการบริษัทจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ใน
รายงานการประชุมได้ครบถ้วน
: ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ผลประกอบการปีที่ผ่านมา ผมรู้สึกว่าจะลดทุกส่วนงานเลยไม่
ทราบว่าเป็นไปตามเศรษฐกิจของประเทศหรือว่าเศรษฐกิจโลกอย่างไรครับ
: ขออนุญาตตอบทีล่ ะ Sector มีคาถามอื่นอีกหรือไม่ครับ จะได้ตอบพร้อมกันทีเดียว
: ขอถามเกี่ยวกับ บริษัท บิ๊กเครนฯ ซึ่งมีสินทรัพย์ที่ให้เช่าประมาณพันห้าร้อยล้าน รายได้
ประมาณสี่ร้อยสามสิบล้าน อยากทราบว่า อันนี้คือเต็ม Capacity หรือเป็นช่วงของภาวะ
ตลาดด้วยว่า Demand สูงค่าเช่าเราก็ตั้งได้สูงขึ้นหรือเปล่า
: คาถามที่ ส องนี้ดี บริษัท จะได้ตอบคาถามแรกได้ชั ดเจนยิ่ง ขึ้น และอีกประการหนึ่ ง
จะมีกรรมการท่านอื่นร่วมตอบคาถามด้วย บริษัทตอบคาถามได้ดังนี้ว่า ในภาวะที่บริษัท
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทั้งภายนอกประเทศและในประเทศ สิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ
ที่ ส่ ง ผลกระทบโดยตรงก็ คื อ การแสดงท่ า ที ก ารเป็ น ปฏิ ปั ก ษ์ ระหว่ า งสหรั ฐ อเมริ ก ากั บ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทาให้ประเทศจีนไม่สามารถส่งสินค้าไปขายสหรัฐอเมริกาได้ใน
ขณะนี้ข้อตกลงการค้าระหว่างสองประเทศยังไม่เสร็จเรียบร้อย ทาให้ประเทศจีนนาสินค้า
ดังกล่าวขายไปยังประเทศต่างๆ ที่เป็นลู กค้าของบริษัท สิ่งนี้เป็นผลกระทบอันแรกที่เกิดขึ้น
ส่วนผลกระทบภายในมีสินค้าจากจีนหลุดรอดเข้ามายังประเทศไทยบ้าง ทาให้ส่งผลกระทบ
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เพราะสินค้าจากประเทศจีนมักมีปัญหาด้านคุณภาพแต่ราคาต่ามาก ทาให้สินค้าบริษัทที่
กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าบริษัทจะผลิตแต่สินค้าที่มีคุณภาพดี จึงเกิดปัญหาเล็กน้อยในการ
ขาย เพื่อจะให้ไ ด้ ง านบริษัท จ าเป็นต้องลดราคาลงมาบ้าง เมื่ อต่อสู้กัน เช่ นนี้ ทาให้มี ผล
ประกอบการรายได้ออกมาดังที่ปรากฏ ส่วนในกรณีของการให้เช่าเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ใน
การก่อสร้างของโครงการต่างๆ ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจนั้น ส่วนนี้ไม่เป็นไปตามสภาวะ
เศรษฐกิจโลก แต่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะดาเนินการโครงการใดให้แล้วเสร็จ แต่
อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้อยู่ในขั้นที่โครงการต่างๆ กาลังใช้เครื่องจักรของบริษัทอยู่ ซึ่งคุณ
อนันญาฯ จะชี้แจงเพิ่มเติมว่าใช้ได้ไปขนาดไหนแล้ว แต่เมื่อกาลังการก่อสร้างโครงสร้าง
และพื้นฐานของโครงสร้ างยัง ไปไม่ ถึง สถานี ร ถไฟฟ้า ดัง นั้น Sector หนึ่ง ของบริษั ท ที่ มี
ชื่อเสียงก็ยังไม่ได้รับรู้เข้าไปทางานตรงนี้ แต่ว่าเมื่อถึงเวลาบริษัทฯ ก็จะต้องเข้าไปในงาน
เหล่านั้น ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่สามารถบอกได้ว่าบริษัทได้รับโครงการใดบ้าง สายใดบ้าง แต่
เนื่องจากผลงานของบริษัทเป็นที่ประจักษ์ เคยมีคนกล่าวว่าสถานีรถไฟฟ้าที่บริษัทไปทานั้น
มีสถานีรถไฟฟ้าสถานีหนึ่งเป็นสถานีที่สวยที่สุดในประเทศไทย บริษัทคาดว่าถ้ามีโครงการ
เหล่านี้เกิดขึ้นบริษัทก็น่าจะได้รับความไว้วางใจตามควรจากผู้รับเหมาขั้นต้น ในโอกาสนี้
ขอเชิญคุณอนันญาฯ พูดถึงธุรกิจของ บริษัท บิ๊กเครนฯ ครับ
: ถ้าพูดเชิงปริมาณงาน ก็เรื่องของโปรเจกต์ ต่างๆ ที่รัฐบาลทยอยประกาศออกมา แต่
การเริ่มก่อสร้างหลังๆ จะมีเรื่องของการที่เปิดหน้างานได้ช้าจะเป็นลักษณะนี้ ประการที่
สองก็คือราคาต้นทางที่ผู้รับเหมาที่ได้รับมาราคาค่อนข้างจะไม่ค่อยดี ทาให้ส่งผลกระทบต่อ
การควบคุมราคา Supplier อย่างบริษัท บิ๊กเครนฯ ด้วย แต่ปริมาณงานที่รัฐบาลออกมา
บริษัทก็นา่ จะเป็นผู้สนับสนุนหลักในโปรเจกต์พวกนี้อยู่
: เท่าที่ผมได้รับรายงานมาเครื่องจักรกลหนัก ที่ออกไปหน้างานต่างๆ นั้นถูกใช้ไปเกือบ
หมด ยกเว้นพวกที่นากลับมาซ่อมแซมบารุงรักษา ส่วนคาถามที่ว่าบริษัทใช้เต็มพอร์ตหรือ
ยัง คาตอบคือว่าบริษัทใช้เครื่องจักรเกือบหมดที่มีอยู่ไปในหน้างานต่างๆ ในการซ่อมแซม
เครื่องจักรนั้นมีทั้งเรียกกลับมาซ่อมแซมใหญ่ที่ทางาน หรือจัดทีมเซอร์วิสเข้าไปซ่อมที่หน้า
งาน หากเป็นการซ่อมบารุงระยะสั้น เช่นเปลี่ยนน้ามันเครื่อง หรืออะไหล่บางตัวที่ เสีย
ชารุดทีมเซอร์วิสก็จะเข้าไปเปลี่ยนที่หน้างาน
: ถามเพิ่มเติมนิดหน่อยครับ ส่วนงานสแตนเลสที่ว่ามีขายในโฮมโปร นั้นมีผลอย่างไรบ้าง
ครับ
: เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากมีการนาท่อสแตนเลสมาวางขายในรูปแบบของชั้นวางของ
หรือราวแขวนผ้าขนหนู บริษัทไม่ได้วางขายในห้างเหล่านั้น แต่ลูกค้าของบริษัทที่ซื้อท่อ
เหล็กกล้าไร้สนิมหรือท่อสแตนเลสประเภทงานตกแต่ง ที่มีคุณภาพของบริษัทไปวางขาย
ส่วนกิจการของบริษัทลูกที่ชื่อ บริษัท โตโยมิลเลเนียม ฯ เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายท่อชนิดอื่น
และท่อชนิดพิเศษที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ บริษัทลูกได้รับเกียรติจากลูกค้าที่
ซื้อไปใช้ แล้วนาไปขายในห้างโฮมโปร ถือว่าเป็นเรื่องดีสาหรับบริษัทแทนที่ลูกค้าจะไปซื้อ
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สิ นค้าจากยี่ปั๊ วแล้ วค่อยไปจ้ างช่ างทาเอง ตอนนี้ทาสาเร็จ รูปไปขายตรงนั้นถือว่าเป็น
ทางหนึ่งที่ทาให้กระตุ้นตลาดแทนบริษัทครับ
: ท่านผู้ถือหุ้นมีคาถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ
: ผู้ รับมอบฉั น ทะจากผู้ ถื อ หุ้น อยากทราบว่ า ปี นี้ บริ ษัท มี กลยุท ธ์ ที่ จ ะเพิ่ ม ยอดขายใน
แต่ละเรื่องอย่างไร และรายได้จะมาจาก Segment ไหนเป็นส่วนใหญ่
: Segment ต่ า งๆ ที่ ก ล่ า วไป Segment แรก คื อ เรื่ อ งของเช่ า เครื่ อ งจั ก รกลหนั ก ถ้ า
ภาครัฐเปิดหน้างานให้บริษัท เข้าได้เมื่อไหร่ บริษัทมีความพร้อมเต็มที่ เพราะฉะนั้นต้อง
ติดตามโครงการต่างๆ ว่ามีโครงการอะไรบ้าง เรื่องของรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ขนาน
และการเชื่อมระหว่างสนามบิ นต่างๆ สามสนามบิน ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ คาดว่าจะ
เกิดขึน้ ในเวลาอันใกล้ Segment ที่ 2 เรื่องของท่อเหล็กกล้าไร้สนิมและงานโลหะอื่นๆ
ในราวๆไตรมาส 2 และ 3 พระราชบัญญัติการต่อต้านการทุ่ มตลาดแก้ไข พ.ศ. 2562 ที่
บรรจุเรื่องการนาเข้าโดยมิชอบที่หลีกเลี่ยงอากรทุ่มตลาดจะมีผลบังคับใช้ กฎหมายนี้ได้
ผ่านสภาแล้วแต่จะมีผลบังคับใช้เมื่อใดจารายละเอียดไม่ได้ เมื่อมีผลบังคับใช้แล้วจะไปอุด
รูรั่วของการหลุดรอดสินค้าจากต่างประเทศที่เขาควรจะเสียภาษีอากรทุ่ม ตลาดหลุดรอด
เข้ามา ถ้าเกิดเข้ามาตรงนั้น จะถูกอากรขนาดหนัก เพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะอุดตรงนี้ได้
มี ก ารประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ น 180 วั น คาดว่ า จะมี ผ ลดี กั บ
บริษัท น่าจะมีผลกระทบทาให้เราสามารถขายท่อเหล็กกล้าไร้สนิมได้ดี Segment ที่ 3
เรื่องโครงการติดตั้งโครงการก่อสร้าง และก็รับเหมาประดับตกแต่งสถานีรถไฟฟ้านั้น เมื่อมี
งานรถไฟฟ้าไปถึงที่ใดที่สมควรที่จะสร้างสถานีรถไฟฟ้าแล้ว บริษัทก็จะเข้างานขณะนี้ก็ได้
เตรียมงานไว้ พ ร้อมแล้ว ขณะที่รองานนั้นบริษัทก็ ไ ปหาลูก ค้า ประเภทต่ างๆ จากงาน
คอนโดมิ เ นียมบ้าง หรืองานราวระเบี ยงกันตก ทาอะไรต่างๆ ให้กับผู้รับเหมารายย่อย
Segment ที่ 4 ซื้อมาขายไปซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ถ้าภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น มี
ความต้องการซื้อมากขึ้น การซื้อมาขายไปซึ่งเครื่องจักรและโลหะภัณฑ์ต่างๆ ก็จะดีขึ้น
ตามไปด้วย ในปีที่ผ่านมาสัดส่วนของรายได้ทั้งสิ้น 4 กิจการนี้จะพอๆ กันทั้ง 4 กิจการจาก
ปีที่ผ่านมารายการรับเหมาก่อสร้างในโครงการสถานีรถไฟฟ้านั้น บริษัทได้เพียงเล็กน้อย
หากในปีนี้มีขึ้นมาเมื่อใดบริษัทก็น่าจะไปได้ดีขึ้น
: ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ภายใน 3 ปี ถึง 5 ปีข้างหน้า ผลกาไรที่เป็นกาไรสุทธิ หรือรายได้
ของบริษัทจะมีนัยยะสาคัญหรือไม่ครับ
: หากมีรายได้เพิ่มขึ้น และค่าใช้ จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายประจาถูกทอนลงไป เพราะฉะนั้น
ต้นทุนต่อหน่วยก็จะต่าลง นัยยะสาคัญที่จะเกิดขึ้นมีแนวโน้มที่เป็นอย่างนั้นครับ แต่บริษัท
บอกได้แต่เพียงว่า ถ้าพบปัจจัยบวกบริษัทจะรีบคว้าไว้โดยเร็ว แต่การเข้าไปคว้าโดยเร็วนั้น
ต้องดูราคาขายด้วยเช่นกัน เหมือนเช่นในปีที่ผ่านมา ยอมรับได้ว่าการให้เช่ามีการแข่งขัน
ด้านราคาสูงมาก
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: ผมอยากทราบสัดส่วนนะครับว่างานรับเหมาก่อสร้างที่กาลังเปิดหน้างานที่ผ่านมา และ
ที่เหลืออยู่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
: ณ ขณะนี้ บริษัท ได้ส่ง มอบงานเกี่ยวกับงานสถานีไ ฟฟ้าไปเกื อบหมดเรีย บร้ อ ยแล้ ว
งานค้างอยู่ในตอนนี้ก็เกือบหมดแล้ว
: จะแบ่งเป็น 2 กรณี เพราะว่าเหมือนกับเป็นการทางานบนโปรเจกต์ มีงานโยธา และงาน
สถาปัตย์ เพราะว่าถ้างานหนึง่ ส่วนเสร็จงานอีกส่วนก็จะเริ่มถ้าบอกว่าเป็นหน้างานก่อสร้าง
และงานโยธา สิ่งที่กาลังจะเริ่มต้นจากประมูลเสร็จมา 2 ปีแล้วก็คือ สีชมพู สีส้ม พึ่งจะเข้า
ไปส่วนหนึ่ง ก็คือถ้าเริ่มต้นก็จะอยู่ประมาณสัก 2 ถึง 3 ปี โดยระยะเวลาของโปรเจกต์นี่
ก็เป็นเรื่องที่เปิดหน้างาน เข้าใจว่า โครงการทางด่วนพระราม 3 ที่กาลังจะประมูลอยู่ และ
ก็รถไฟทางคู่สายที่ยังไม่จบ นี่ก็ยังเป็น Backlog ที่จะเป็นโปรเจกต์ในอนาคต น่าจะเป็น
Backlog ที่เสริมบริษัทนะคะ
: ถ้าคิดเป็นสัดส่วนพอจะเห็นเป็นตัวเลขมั้ยครับ
: บริษัทคิดเรื่องของการที่ใช้ Capacity มากกว่า บริษัทเชื่อว่าจะ Maintain capacity ของ
เครื่ อ งจั ก รที่ บ ริ ษั ท ลงทุ น ไปได้ คื อ เนื้ อ งานที่ อ อกมาสามารถ Maintain capacity ทุ ก
วั น นี้ อ ย่ า งที่ อ าจารย์ ท รงวุ ฒิ เรี ย นคื อ ว่ า ค่ อ นข้ า งที่ จ ะดี ขึ้ น กว่ า ปี ก่ อ นๆ 2 ปี ที่ แ ล้ ว
Maintain capacity ที่ค่อนข้างจะเต็ม พวกที่จะกลับมาก็เพื่อบารุงรักษา บริษัท ไม่ ไ ด้ม อง
เป็ น แบบกี่ เ ปอร์ เ ซนต์ แ ต่ ม องเป็ น แต่ ล ะครั้ ง บริ ษั ท จะดู โ ปรเจกต์ ดู ก ารลงทุ น ดู ว่ า มั น
สามารถไปกี่ปี
: เมื่อเทียบส่วนงานขายของโลหะกับงานส่วนที่เป็นรับเหมาเป็นอย่าไรครับ
: คือปกติอย่างที่เคยเรียนไปว่าสัดส่วนของพวกนี้ เมื่อเป็น 4 ส่วนก็น่าจะเป็นประมาณ 25
25 25 25 อะไรอย่างนี้ ถ้าเกิดส่วนไหนลดลงก็อยู่ประมาณ 30 40 เปอร์เซ็นต์
: ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อยากจะสอบถามว่าเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าได้รัฐ บาลมา หรือไม่ ได้
รัฐบาล หรือยังไงก็ตาม จะมีผลทาให้รายได้ของบริษัทนี้เพิ่มขึ้นมากน้อยเท่าไหร่ หรืออะไรก็
ได้ที่จะตอบให้ทางผู้ถือหุ้นได้ทราบว่ามีแนวนโยบายอะไรกับรัฐบาลนี้ หรือรัฐบาลใหม่ด้วย
ครับ
: เรื่ อ งแรกเรื่ อ งของการเลื อ กตั้ ง นั้ น ตั ว กระผมเองส่ ว นตั ว หรื อ กรรมการบริ ษั ท นั้ น ไม่
สามารถให้ความเห็นได้ว่าจะออกมารูปแบบใด แต่ทราบอย่างเดียวว่าโครงการที่ได้กาหนด
กันไว้แล้วจะต้องดาเนินต่อไป เรื่องที่สองกฎหมายที่กาหนดออกมาแล้วในพระราชบัญญัติ
ตอบโต้ทุ่นตลาดเพิ่มเติ่มในเฉพาะเรื่องของการต่อต้านการนาเข้าโดยมิชอบได้ออกมาเป็น
พระราชบัญญัติแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษารอถึงเวลาปฎิบัติ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆ ที่
มันเดินไปมันก็เดินไปตามปกติ หากว่ามีรัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วมี ความเห็นเป็นอื่นที่จะ
เพิ่มเติมในสิ่งที่มีอยู่แล้วรัฐบาลใหม่ไม่สามารถยกเลิกโครงการต่างๆที่ด้รับปากแล้วก็เซ็นต์
สัญญากับเอกชนกันไว้แล้ว เตรียมรับรู้รายได้ที่ บริษัทได้บอกไว้ว่า 2-3 ปีข้างหน้านั้นคง
ดาเนินไปเป็นเช่นนัน้ เมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามา รัฐบาลคงจะทาอะไรต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้นจากที่
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มีอยู่ เพราะฉะนั้นก็ขอให้ความเห็นตามหลักของวิชาการเช่นนี้ครับ ส่วนสิ่งที่น่าจะต้องดีขึ้น
คื อ การด าเนิ น งานร่ ว มระหว่ า งภาครั ฐ กั บ ภาคเอกชนนั้ น จะมี แ นวโน้ ม ที่ ดี ขึ้ น
เนื่องจากมีการตรากฎหมายการอานวยความสะดวกในการประกอบกิจการ และนามาใช้ใน
การปฎิบัติแล้ว รัฐบาลกาหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศกาหนดให้มี อนุกรรมการชุด
หนึ่งเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคการดาเนินกิจการของภาคเอกชน พบว่าใน
การประกอบกิจ การมีใบอนุญาตที่จะต้องขอเพื่อดาเนินการประมาณหกพัน ใบอนุญ าต
(กระบวนงาน) ที่ผ่านมาแก้ไขไปแล้วเกือบสองพันกระบวนงาน และเตรียมเสนอรัฐบาล
ใหม่อีกสองพันกระบวนงาน ส่วนอีกสองพันกระบวนงานนั้นยังไม่ได้ศึกษา โดยรวมแล้ว
การดาเนินงานของภาคเอกชนจะดาเนินการได้โดยง่ายขึ้น ตลาดก็จะมีการเคลื่อนไหวมาก
ขึ้น ที่นามากล่าวในที่นี้นั้น เพราะว่าตัวผมเองก็อยู่ในส่วนของการแก้ไขกะบวนงานดังกล่าว
ด้วย ช่วยกันช่วยประเทศไทยครับ
: ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทโครงการภาครัฐต่างๆ มีมากขึ้น มีความจาเป็น
ที่ต้องลงทุนภาครัฐมากขึ้น วันนี้โดยรวมแล้วถ้าพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศ ไตรมาส 1 นี้
ก็ลดลงการส่งออกลดลง ภาครัฐจาเป็นต้องลงทุน ในโครงการต่างๆ มากขึ้น ส่วนนี้จะเป็น
ปัจจัยสาคัญเกี่ ยวข้องกับบริษัท คิดว่าไม่ได้แย่ลงแนวโน้ม น่าจะดีขึ้น ปัจจัยภาคนอกที่
สาคัญคือเรื่องจีนกับอเมริกาก็ยังไม่ยุติโดยเร็ว การทีจ่ ีนและอเมริกามีปัญหากันไปทั่วโลก
การแข่งขันเมื่อจีนส่งออกไปอเมริกาน้อยลงก็จะถูกส่งเข้ามายังประเทศต่างๆ มากขึ้น ซึ่ง
ประเทศยังได้เปรียบการแข่งขันโดยรวม อยากจะเรียนว่าทิศทางไม่ได้แย่ลงยังมีทิศทางไป
ในทางที่บวกอยู่
: ผมอยากจะทราบว่าค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นมีผลกระทบอะไรต่อรายได้ของบริษัทมากน้อ ย
เพียงใด เนื่องจากผมดูจากปี 58 ค่าเงินอยู่ที่ 35 บาทกว่า ปัจจุบัน ปี 62 ณ วันนี้ ผมว่า 31
บาทกว่าๆ เกือบ 32 ท่านพอจะ Forecast ได้มั้ยว่าแนวโน้มค่าเงินจะแข็งต่อเนื่องไปหรือ
ยังไงแล้วเราจะมีวิธีอย่างไร เพื่อที่เราจะไปสู้เพื่อที่จะส่งออกสินค้าเราได้มากขึ้นครับ
: หากว่ามีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อใด บริษัทโดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงินก็เตรียมตัวอยู่แล้วที่จะทาการลดความเสี่ยงด้วยการ Hedging อยู่ตลอดเวลาครับ
โดยเฉพาะที่ บริษัท รู้ว่า เมื่ อมี การส่ง ออกหรือนาเข้า การนาเข้า Hedging บริษัท จะต้อง
ทาแบบหนึ่งเพราะว่าถ้าค่าเงินยิ่งแข็ง บริษัทก็ยิ่งได้เปรียบ แต่ถ้าเป็นการส่งออกบริษัทก็จะ
Hedging อีกแบบหนึ่ง ส่วนทิศทางอัตราการแลกเปลี่ยนเงินขอผู้เชี่ ยวชาญการคลัง ช่ วย
ตอบ
: ตัวเลขการส่งออกลดลงค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นค่าเงินก็อย่างที่เห็นวันนี้อยู่ที่ 31
ปลายๆ ทิ ศ ทางก็ ยั ง ไม่ มี อ ะไรคาดการ ณ์ ไ ด้ เ หมื อ นกั น แบงค์ ช าติ เ องก็ ยั ง ไม่ ไ ด้
แทรกแซงอะไรทั้งนั้นครับ ได้แต่เฝ้าดูครับ ตอบยากครับตรงนี้
: ถ้าเผื่ อว่าเป็น ปั จ จั ยแบบเดิม บริ ษัท จะคาดเดาได้ ดี แต่ปัจ จุ บันนี้มี ผู้ แข็ง กล้ า ขึ้ น อี ก
หลายรายเช่นประเทศรัฐเซีย ที่ทาให้ในตะกร้าของเงินคาดการณ์ลาบากมากขึ้น
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: โดยรวมการส่งออกรถมีนัยยะสาคัญน้อยลง แต่ ได้ภาคบริการท่องเที่ยวเข้ามาเสริม
ทาให้ GDP โดยรวมของประเทศเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ยังเป็น
Growth อยู่ บริษัทเองก็คาดการณ์ข้างหน้าไม่ได้ ทางบริษัทมีเจ้าหน้าที่การเงินดูแลอย่างดี
ครับ
หากไม่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น ท่ า นใดประสงค์ จ ะซั ก ถามเพิ่ ม เติ ม แล้ ว ผมขอปิ ด การประชุ ม และ
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิ
ภาพครับ

ปิดการประชุม

: เวลา 16.09 น.
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