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รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 
บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. 

ณ ห้องสวนหลวง  ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา                                                                     
เลขที่ 333  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

 
เริ่มการประชุม 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท 12 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)เข้าร่วมประชุมสามัญ
ประจ าปีผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้น 1,588  ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งสิ้น 
105,596,336 หุ้น 

การประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24  ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จ านวน 6 ราย นับ
จ านวนหุ้นได้ 28,186,031  หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จ านวน 26 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 20,245,492   หุ้น รวม
ทั้งสิ้น 32 ราย นับรวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 48,431,523 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.86 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งก าหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ท้ังหมด  

นายอ านวย ปรีมนวงศ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  และได้แนะน ากรรมการ 
ผู้บริหาร  ผู้สอบบัญชี  ผู้ตรวจสอบภายใน ที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมนี้ และร่วมประชุมผ่านทาง VDO 
Conference ดังนี้ 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจ านวน 7 ท่าน ครบ 100% ของกรรมการทั้งหมดทุกคณะ  
            1. นายอ านวย ปรีมนวงศ์             ประธานกรรมการ 
 2. นายพงษ์ศักด์ิ อังสุพันธุ์           รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
     และกรรมการอิสระ 
 3. นายธาดา พฤฒิธาดา  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมสรรหาฯ 
 4. นายสุรชัย ชมภูไพสร  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาฯ 
 5. ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ ประธานกรรมการบริหาร 
 6. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 7. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาฯ 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  
 8. นายทัสชน ลีลาประชากุล         ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ   
 9. นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ         ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบัญชีและการเงิน 
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ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ท่ีเข้าร่วมประชุม 
 10. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล  ผู้สอบบัญชี 
 11.นางสาวชนัญชิดา กมลรัตนกุล  ทีมงานผู้สอบบัญชี 
ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท  แฮปปี้ทูคอนซัลท์ จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม 
               12.นายสมเกียรติ ต้ังเจริญกิจกุล                     ผู้ตรวจสอบภายใน 
              13.นางสาวนารีรัตน์ แสงสว่าง  ผู้ตรวจสอบภายใน  
ผู้บันทึกการประชุม 
 14. นายสมชาย เอ่ียมรอด  เลขานุการบริษทั 
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
 15. นายขนิฎฐ์ ศิริพานิชกร 

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการด ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้ด าเนินการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัท  

เพื่อให้การประชุมด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามเกณฑ์ การประชุมจะด าเนินการเรียงล าดับ
ตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม  

การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องส าคัญต่าง ๆ นั้น จะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจ านวนหุ้นที่ถือ 
หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึง่เสียง โดยการลงมติดังนี้ 

- วาระที่ 1, วาระที่ 3 ,วาระที่ 4 ,วาระที่ 7  และวาระที่ 8 ต้องผ่านมติท่ีประชุมด้วยคะแนน 
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ 
- วาระที่ 5 ,วาระที่ 6 และวาระที่ 9 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ  
 ในการออกเสียงเพื่อลงมติในวาระที่ 1,วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 และวาระที่ 9 เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง 
และผู้ที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทนโดยใช้วิจารณญาณของผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนน
เสียง จะได้รับแจก “บัตรลงคะแนน” หากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะพิจารณาลงคะแนน
ด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนที่กรอก
ข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อน ามาคิดค านวณคะแนนเสียง 
 หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องกรอกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนนส่วนในวาระเลือกต้ัง
กรรมการในวาระที่ 8 เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง 
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 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง(ถ้ามี) หักออกจากคะแนน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่า
เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 
 ส าหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนนเช่น ลงคะแนน
เกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้นเป็นต้น 

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็น 
ใดขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการน าเสนอในแต่ละวาระหรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว 
 หลังจากการประชุมในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็ปไซต์ของบริษัทพร้อม
ทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย
หรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมและภายหลังการประชุม และขอ
ความกรุณาคืนบัตรลงคะแนนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องประชุม 

นายอ านวย ปรีมนวงศ ์ประธานที่ประชุม ได้เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้ง
ท่ี 24 ดังนี้ 

 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 23  เมื่อวันท่ี 17 กรกฏาคม 2563 
ประธานฯ  :  ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ 

 ได้จัดประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2563  ซึ่งบริษัทฯ ได้
 ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง
 พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของ
 บริษัท(www.tcjasia.com)     

                 คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ซึ่งประชุม
 เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควร
 เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

   เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง
 ลงคะแนนในวาระนี้  

ผล  :  ในวาระนี้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 รายนับจ านวนหุ้นได้ 
 141,700 หุ้น  โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
% ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 48,573,223 100 
2. ไม่เห็นด้วย - - 

3. งดออกเสียง - - 

4. บัตรเสีย - - 
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มติที่ประชุม  :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ด้วยคะแนน 
  เสียงเป็นเอกฉันท์   
 
วาระที ่2 รับทราบผลการรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี2563  
ประธานฯ  :  ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลการ
 ด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ปรากฏในรายงานประจ าปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว พร้อมกับได้น าเรียนสรุปผลการด าเนินงาน
 ประจ าปี 2563 ตามที่ปรากฏในตารางงบการเงินรวมแต่ละรายการที่น าเสนอในห้องประชุม
 ดังนี้ 

 
 
คุณขนิฏฐ์ ฯ  : อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยขอเรียนถาม 
   ท่านประธาน เรื่องนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลากร อันเป็นหนึ่งตามแนวทางของESG 
   บริษัท มีนโยบาย การมอบสวัสดิการ ด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ให้กับพนักงาน และ  
   ผู้บริหาร หรือไม่ครับ 
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ประธานฯ   : ขอบคุณส าหรับค าถาม ขณะนี้เรายังไม่มีกองทุน PVD แต่อยู่ในขั้นตอนการศึกษาแต่ 
  อย่างไรเราจะดูแลพนักงานของเราให้เป็นอย่างดี ขอรอผลการศึกษาก่อนนะครับ   

   
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบ
บัญชี 
ประธานฯ  :  ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่างบการเงิน
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
 ตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดง
 ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยว่ามีความถูกต้องตามที่ควรใน
 สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด
 “งบการเงิน”ของรายงานประจ าปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  
 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
 31 ธันวาคม  2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
   เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง

 ลงคะแนนในวาระนี้ 
ผล :  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 48,573,223 100 
2. ไม่เห็นด้วย - - 

3. งดออกเสียง - - 

4. บัตรเสีย - - 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
ประธานฯ  :  มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม
  ข้อบังคับบริษัทข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อย
  กว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ีจนกว่าทุน
  ส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและตามนโยบายการ
  จ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ  50 ของก าไรสุทธิ
  หลังหักภาษี หากไม่มีเหตุการณ์จ าเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบ
  ต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระส าคัญในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี 



หน้า 6 จาก 13 

  ผลการด าเนินงานปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวน 7.43 ล้านบาท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ไว้เป็นทุน
 ส ารองตามกฎหมาย 
    คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงิน ปันผล 

 ส าหรับผลประกอบการในปี 2563          
    เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง
 ลงคะแนนในวาระนี้ 

ผล  :   ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้ 
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
% ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 48,573,223 100 
2. ไม่เห็นด้วย - - 

3. งดออกเสียง - - 

4. บัตรเสีย - - 

มติที่ประชุม   :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 
2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนท่ีไม่ได้น าออกจ าหน่ายจ านวน  
32,791,702 หุ้น 
ประธานฯ  :  มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันบริษัท 
  มีทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนทั้งสิ้น  1,383,880,380 บาท มีทุนช าระแล้ว 1,055,963,360  
  บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 105,596,336 หุ้น   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และมีหุ้นจดทะเบียนส่วน
  ที่ไม่ได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 32,791,702  หุ้น แบ่งเป็น 
   1.หุ้นท่ีเหลือจากการปันผลเป็นหุ้นตามมติของท่ีประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 21 
  จ านวน 630,865 หุ้น  
   2.หุ้นท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ที.ซี.เจ 
  เอเซีย จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) ครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563  
  อีกจ านวน 32,160,837 หุ้น  
   จึงต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้น าออก  
  จ าหน่ายจ านวน 32,791,702  หุ้น ดังกล่าวต่อไป 
   คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดย 
  ตัดหุ้นส่วนที่ยังไม่ได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 32,791,702  หุ้น  แบ่งเป็น หุ้นที่เหลือจากการ 
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  ปันผลเป็นหุ้นตามมติของที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 จ านวน 630,865 หุ้น  
  และหุ้นส่วนที่เหลือภายหลังจากครบก าหนดการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ 
  TCJ-W 2 ครั้งสุดท้าย สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 อีกจ านวน 32,160,837 หุ้น 
   เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง 

 ลงคะแนนในวาระนี้ 
ผล  :   ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้ 
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
% ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 48,573,223 100 
2. ไม่เห็นด้วย - - 

3. งดออกเสียง - - 

4. บัตรเสีย - - 

มติที่ประชุม   :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นส่วนที่ยังไม่ได้น า
ออกจ าหน่ายจ านวน 32,791,702  หุ้น ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นจด 
ทะเบียนส่วนที่ไม่ได้น าออกจ าหน่าย  
ประธานฯ  :  มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก 
  การลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 5 ข้างต้น ท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนลดลงซึ่งบริษัทต้อง 
  แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน)  
   คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้น า 
  ออกจ าหน่าย จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์ 
  สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้ 
  “ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียนจ านวน   1,055,963,360 บาท 
     แบ่งออกเป็น          105,596,336 หุ้น   
     มูลค่าหุ้นละ    10.00  บาท  
     โดยแยกออกเป็น 
               หุ้นสามัญ                     105,596,336 หุ้น               
     หุ้นบุริมสิทธิ              -       หุ้น   
   เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง 

 ลงคะแนนในวาระนี้ 
 
ผล  :   ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้ 



หน้า 8 จาก 13 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 48,573,223 100 
2. ไม่เห็นด้วย - - 

3. งดออกเสียง - - 

4. บัตรเสีย - - 

มติที่ประชุม   :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4  
   (ทุนจดทะเบียน) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานฯ  :  มอบหมายให้ประธานเจ้ าหน้าที่ ฝ่ ายบัญชีและการ เงิน ชี้ แจง ต่อที่ประชุมว่ า

 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ก าหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 สามัญประจ าปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ใน
 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”    
  ข้อบังคับบริษัทข้อ 55 ก าหนดว่า  “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจ าปีแต่ต้ังผู้สอบ
 บัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้”    
  ข้อบังคับบริษัทข้อ 56 ก าหนดว่า  “ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าไรให้ที่ประชุมผู้ถือ
 หุ้นก าหนด”          
  ในปี 2564 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ได้เสนอที่จะเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่ บ ริ ษั ท ฯ 
 และบริษัทย่อยโดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวน 4 ท่าน คือ    
  1.นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ     
  2.นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ทะเบียนเลขที่ 9393 หรือ               
  3.นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ     
  4.นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักด์ิ ทะเบียนเลขที่ 4752      
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีในด้านต่างๆอาทิเช่น 
 คุณสมบัติต้องห้ามความอิสระในการแสดงความเห็นในการสอบบัญชีประสบการณ์ที่ผ่านมา
 ตลอดจนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่าบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด มีความ
 รายชื่อที่เสนอมาข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 และก าหนดค่าสอบบัญชี
 บริษัทประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 1,050,000 บาท เท่ากับปี 2563 

   ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยในปีนี้  
  เป็นปีที่สาม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ 
  บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
   คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็น  
  สมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านแห่ง   บริษัท สอบบัญช-ี 
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  ธรรมนิติ จ ากัด ตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
  และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 1,050,000 บาท 
   เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง 
  ลงคะแนนในวาระน้ี 

ผล  :   ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้ 
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
% ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 48,573,223 100 
2. ไม่เห็นด้วย - - 

3. งดออกเสียง - - 

4. บัตรเสีย - - 

มติประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี  
 2563 เป็นเงินจ านวน 1,050,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ประธานฯ   :  มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไป

 ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีกรรมการทั้งสามท่านที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ารับต าแหน่ง
 อีกวาระหนึ่ง จึงขอออกนอกห้องประชุม และประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับ
 ของบริษัทฯ ข้อ 14 ก าหนดว่า”บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่าง
 น้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกต้ัง และให้คณะกรรมการเลือกต้ัง
 กรรมการด้วยกันเป็น ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่ง
 อ่ืนตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
 ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”       
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดว่า  “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้งกรรมการ
 จะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่ง
 ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) หลังปี
 ที่สองกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
 นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุด
 เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่ง
 อีกก็ได้”          
  ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยในปีนี้กรรมการผู้อยู่ในวาระนานที่สุดที่
 จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ     
 1.นายธาดา พฤฒิธาดา    : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   
 2.นายพงษ์ศักด์ิ อังสุพันธ์  : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
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 3.นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส  : กรรมการบริหาร     
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณา
 บุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทตามองค์ 
 ประกอบของกรรมการประกอบกับคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้วจึงเห็นควร
 ให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกต้ังกลับเข้าด ารง
 ต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง         
  คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของ
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วจึงมีมติอนุมัติ
 ให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกต้ัง
 กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ารับต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน
 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น 
  ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติเลือกต้ังกรรมการทั้งสามท่านเป็นรายบุคคล โดยขอให้ส่ง  

 บัตรลงคะแนนเลือกกรรมการแต่ละท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้แก่
 เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผลการลงมติ   

8.1 พิจารณาเลือกต้ัง นายธาดา พฤฒิธาดา เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระ 
ผล    :  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้  

 

 

 
    
 
 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายธาดา พฤฒิธาดา กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

8.2 พิจารณาเลือกต้ัง นายพงษ์ศักด์ิ อังสุพันธ์ เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระ 
ผล   :  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้  

 
 
 
 
 
               
  

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 48,573,201 99.999954 
2. ไม่เห็นด้วย 22 0.000045 
3. งดออกเสียง - - 

4. บัตรเสีย - - 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 48,573,201 99.999954 
2. ไม่เห็นด้วย 22 0.000045 
3. งดออกเสียง - - 
4. บัตรเสีย - - 
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มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายพงษ์ศักด์ิ อังสุพันธ์ เป็นกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
8.3 พิจารณาเลือกต้ัง นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส เป็นกรรมการบริหาร 
ผล :   ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 48,549,460 100 
2. ไม่เห็นด้วย - - 
3. งดออกเสียง - - 
4. บัตรเสีย - - 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งต้ังนางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส เป็นกรรมการ 
บริหารต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
ประธานฯ   :  มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 

 พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า“การจ่ายค่าตอบแทน
 กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
 สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”   
   ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 ก าหนดว่า“บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด” 

   บริษัทมีหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะค านึงถึงความ
 เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับ
 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี
 ขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมี
 คุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่ก าหนดมี
 ขั้นตอนการพิจารณา เริ่มจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน น าเสนอ
 ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนที่จะน าเสนอให้ผู้ถือหุ้ นพิจารณา
 อนุมัตติามขั้นตอนกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 

   ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบ 
 แทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประ 
 กอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม
 ประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท 

  ประจ าปี 2564 เท่ากับปี 2563 ดังนี้ 
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  องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 
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 
ค่าตอบแทนกรรมการชดุย่อย :  (คณะกรรมการชุดยอ่ยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอื่นๆ ) 

 ค่าตอบแทนรายเดือนก าหนดจา่ยเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะต าแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ   ค่าเบี้ยประชุมก าหนดจา่ยเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม  

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 

     คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด 
   ค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ 

   ชุดย่อยของบริษัทประจ าปี 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า 
ตอบแทน 

     เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง 
   ลงคะแนนในวาระนี้ 

ผล  : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการจ านวน 2 ท่านนับจ านวนหุ้นได้ 
 25,866,407 หุ้น โดยมผีู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 22,706,816 100 
2. ไม่เห็นด้วย - - 
3. งดออกเสียง - - 
4. บัตรเสีย - - 

 



หน้า 13 จาก 13 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ 

 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ  
ประธานฯ  : ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยต้องการซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ หรือค าแนะน าใดๆ 

 ส าหรับบริษัท ขอให้แสดงความประสงค์โดยการยกมือหรือเชิญที่ไมโครโฟนที่ได้จัดไว้ให้
 แล้ว โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อเพื่อที่เลขานุการบริษัทจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ใน
 รายงานการประชุม  

คุณชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกุล  :  ราคาเหล็กปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นมากมีผลกระทบกับบริษัทอย่างไรบ้างครับ 

คุณภัณฑิรา ฯ  :  ณ.ปัจจุบันสิ่งที่บริษัทรับงานไปแล้ว บริษัทมีการล็อคราคาไว้แล้ว แต่ส าหรับงาน  
 ข้างหน้าคงต้องประเมินต่อไป   

คุณชาญณรงค์ ฯ : งานรับเหมาของบริษัทมีโครงการอะไรบ้าง จะเสร็จสิ้นเมื่อใด 
คุณภัณฑิรา ฯ :  สายสีชมพูบริษัทรับงานมาประมาณ 30 สถานี คาดว่าจะเสร็จปีหน้า ปัจจุบันไปแล้ว 
 ประมาณ 6 สถานี สายสีส้มใต้ดิน 2 สถาน ีมูลค่าทั้งหมดประมาณ 150 ล้านบาท  
คุณชาญณรงค์ ฯ  :  สถานการณ์รถยกตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง บริษัทใช้ CAPACITY ไปก่ีเปอร์เซ็นต์ 
คุณอนันญา ฯ :  CAPACITY ตอนนีป้ระมาณเกือบ 80% ปีที่แล้วประมาณ 90% ลดลงมาจากปีที่แล้ว 
 เพราะผู้ประกอบการฐานรากมีงานลดลง และทางลูกค้ายังใช้เครื่องจักรของตัวเองเพราะ 
 งานมีไม่มาก 
ประธานฯ : หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอปิดการประชุมและ  
 ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ขอให้เดินทางกลับโดย 
 สวัสดภิาพครับ 

ปิดการประชุม :  เวลา 15.45 น.  
 
 

               ลงนาม………….…………................................ประธานกรรมการ       
                             (นายอ านวย ปรีมนวงศ)์       
                                                                   ประธานที่ประชุม 

 

 

ลงนาม.........................................................เลขานุการบริษัท         

                       (นายสมชาย เอี่ยมรอด)                            
                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


