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บริษัท ทมี คอนซัลติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 
วันพฤหสับดีที่ 16 กรกฎำคม 2563 ณ ห้องประชุมชัน้ 2 อำคำรทมี 

เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230 
_________________________________________________________ 

 

เร่ิมประชุมเวลำ 14.00 น. 
 
 นางสาวชุลีกร แดงประไพ พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม 
(“ผู้ เข้าร่วมประชมุ”) เข้าสูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ของ บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ 
แมเนจเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 
โดยบริษัทได้จดัให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือประจ าจุดต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เข้าร่วมประชุม จากนัน้ 
ได้แนะน าเส้นทางสู่ประตูหนีไฟกรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน และเมื่อถึงเวลา 14.00 น. ตามก าหนดการ จึงได้เรียนเชิญ
ประธานท่ีประชมุกลา่วเปิดประชมุ 
 

นายศานิต ร่างน้อย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ         
เป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบวา่ ในขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 36 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะจ านวน 18 ราย           
รวมจ านวนทัง้สิน้ 54 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 412,545,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.67 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
แล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 680,000,000 หุ้น  ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท และการประชมุได้
จดัให้มีขึน้โดยชอบแล้ว 

 

ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติมในระหว่างการประชุม จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม
ข้างต้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวาระ ส่งผลให้ท้ายท่ีสุดมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมจ านวนทัง้สิน้     
60 ราย โดยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 42 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉันทะจ านวน 18 ราย 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 60 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 413,844,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.86 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
แล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 680,000,000 หุ้น 

 

ประธานฯ ได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชี ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
 

กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม  (จ านวน 9 ท่าน จากกรรมการทัง้หมดจ านวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00) 
 

1. นายศานิต ร่างน้อย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ดร. ประเสริฐ ภทัรมยั รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
3. พลเอก วิเชียร ศิริสนุทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
  ผลตอบแทน 
4. นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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5. นายวีระ สธีุโสภณ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
6. ดร. ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ กรรมการ 
7. นายชวลิต จนัทรรัตน์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
8. นายอิศรินทร์ ภทัรมยั กรรมการ 
9. ดร.อภิชาติ สระมลู กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / 
  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

ผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้ำร่วมประชุม 
 

1. นายนคร แสนยาสิริ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายปฏิบตัิการ / 
   กรรมการผู้จดัการ บริษัท ทีม คอนสตรัคชัน่ แมเนจเมนท์ จ ากดั  
2. ดร.ธีระวฒิุ เจือณรงค์ฤทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ / 
   กรรมการผู้จดัการ บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ ากดั  
3. นายสมพสัตร์ สวุพิศ ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทนุ 
4. นางเพ็ญพิไล พรชยัพานิช ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
5. ดร.สิรินิมิตร บญุยืน กรรมการผู้จดัการ บริษัท ทีแอลที คอนซลัแตนส์ จ ากดั 
6. นายศลัยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ทีม เอสคิว จ ากดั 
 

ผู้สอบบัญชีที่เข้ำร่วมประชุม 
 

1. นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์   บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. นางสาวอิษฎา นเรศเสนีย์ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 
 ประธานฯ  ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า  การประชุมในวนันีม้ีนางสาวภมรา พฒันภูมิธนินท์ เลขานุการบริษัท 
ท าหน้าท่ีเลขานกุารท่ีประชมุ และจดบนัทกึรายงานการประชมุ 
 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงหลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัิในการ
ออกเสียงลงคะแนน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ดงันี ้
 

 บริษัทได้ท าการเรียนเชิญและแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัการประชุมในวนันี ้ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 3 ทาง ดงันี ้

1.  บริษัทได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ 
2.  บริษัทได้มีการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ 
3.  บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชมุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
 

 ส าหรับระเบียบการประชมุ หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน มีสาระส าคญั ดงันี ้
 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะมี 3 ทางเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  
โดยให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวมคะแนน ส าหรับนบัคะแนนเสียงตอ่ไป 
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2. กรณีท่ี “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โปรดชมูือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเดินไปเก็บบตัร
ลงคะแนน 

3. กรณีเป็นผู้ รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้  
หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ไว้ หรือระบุไม่ชัดเจน หรือกรณีมีการลงมติในวาระอื่น นอกเหนือจาก      
ท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิลงคะแนนแทนได้ 

4. การลงคะแนน 1 หุ้น นบัเป็น 1 เสียง และไมส่ามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางสว่นได้ 
5. ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก เป็นมติของท่ีประชมุ 
6. ส าหรับวาระท่ี 6 “พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท”  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 

2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ เป็นมติท่ีประชมุ 
7. วิธีการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ  เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

เพ่ือน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหกัออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

8. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้ นนัน้ บริษัทได้น าคะแนน “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”           
ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้น นบัรวมไว้เพ่ือการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

 

 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพ่ือความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น  
อาสาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมีผู้ ถือหุ้ นท่ีอาสาท าหน้าท่ีดังกล่าว จ านวน 1 ราย ได้แก่            
นายดลยวิชญ์ หน่องพงษ์ 
 

 นอกจากนี ้กรณีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุม ขอให้เขียน
ค าถามลงในกระดาษท่ีบริษัทจัดเตรียมไว้ โดยขอให้แสดงตนด้วยการแจ้งช่ือ นามสกุล ของผู้ถาม และสถานะ
ของการเข้าร่วมประชมุ จากนัน้ชมูือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับค าถามสง่ไปยงัประธานท่ีประชมุตอ่ไป 
 

 เมื่อได้ชีแ้จงถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงได้
เสนอท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

 
วำระที่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 เม่ือวันที่ 3 เมษำยน 2562 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดให้ท่ีประชมุทราบ 
 

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ได้จดัให้มีขึน้
เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2562 ซึ่งท่ีประชุมมีมติเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด และบริษัทได้จัดท ารายงาน        
การประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดงักล่าวจะต้องน าเสนอให้ท่ีประชุม      
ผู้ ถือหุ้นคราวถดัไปพิจารณารับรอง 
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ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุม
ดงักล่าวได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ต่อไป ตามส าเนาท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง   
ซึง่ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี ้
โดยการพิจารณาวาระนีต้้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม   
และออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม 
 

ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562        
เม่ือวันที่  3 เมษำยน 2562 ตำมที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของ        
ผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 

 เหน็ด้วย จ ำนวน    413,819,500 เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
 ไม่เหน็ด้วย จ ำนวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
 งดออกเสียง จ ำนวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00       
 บัตรเสีย จ ำนวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
 

หมายเหตุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้ น เข้าร่วมประชุมเพ่ิม 4 ราย คิดเป็นจ านวน 1,273,600 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้ นมา       
เข้าร่วมประชุมรวม 58 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 413,819,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.86 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
แล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 680,000,000 หุ้น 

 
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 113 
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจ าปีให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมสามญัประจ าปี บริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และรายงานประจ าปี 
2562 โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์            
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียด             
ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2562 ซึง่บริษัทได้จดัส่งถึงผู้ ถือหุ้นในรูปแบบข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน QR Code 
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยผู้ ถือหุ้ นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 ได้ผ่าน QR Code 
ดงักลา่วหรือดาวน์โหลดผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ ดร.อภิชาติ สระมูล 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน เป็นผู้ สรุปรายละเอียด           
ท่ีส าคญัตอ่ท่ีประชมุ 
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 ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้รายงานสรุปจ านวนโครงการท่ีบริษัทอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ โครงการท่ีได้รับใหม่ในปี 2563 ตลอดจนโอกาสในงานธุรกิจเก่ียวเน่ืองในปี 2563 เพ่ือท่ีประชุม
รับทราบ ดงันี ้
 

1. โครงการท่ีบริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวนรวมทัง้สิน้ 345 โครงการ แบ่งเป็นโครงการด้าน
งานภาครัฐ 90 โครงการ งานภาคเอกชน 186 โครงการ งานต่างประเทศ 52 โครงการ และงาน
ธุรกิจเก่ียวเน่ือง 17 โครงการ อาทิ 

1) ช่ือโครงการ: บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู    
ช่วงแคราย-มีนบรีุ 
เจ้าของโครงการ: การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 
ก าหนดสง่มอบงาน: ปี 2564 

2) ช่ือโครงการ: ออกแบบรายละเอียด โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ศนูย์วฒันธรรม-หวัหมาก 
เจ้าของโครงการ: การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 
ก าหนดสง่มอบงาน: ปี 2563 

3) ช่ือโครงการ: บริหารโครงการและควบคมุการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู ่ลพบรีุ–ปากน า้โพ  
เจ้าของโครงการ: การรถไฟแห่งประเทศไทย 
ก าหนดสง่มอบงาน: ปี 2564 

4) ช่ือโครงการ: ควบคมุงานก่อสร้าง โครงการพฒันาท่าอากาศยานสวุรรณภมูิระยะท่ี 2 
เจ้าของโครงการ: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
ก าหนดสง่มอบงาน: ปี 2564 

5) ช่ือโครงการ: ออกแบบและควบคมุงานก่อสร้าง ศนูย์กระจายสินค้าผลิตภณัฑ์หลอ่ลื่น 
เจ้าของโครงการ: บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ก าหนดสง่มอบงาน: ปี 2563 

6) ช่ือโครงการ: ศกึษาความเหมาะสม โครงการรถไฟความเร็วสงู ระยอง-จนัทบรีุ-ตราด 
เจ้าของโครงการ: การรถไฟแห่งประเทศไทย 
ก าหนดสง่มอบงาน: ปี 2563 

7) ช่ือโครงการ: บริหารโครงการก่อสร้าง ทางว่ิงและทางขบัท่ี 2 ของท่าอากาศยานอูต่ะเภา  
เจ้าของโครงการ: กองทพัเรือ 
ก าหนดสง่มอบงาน: 2563 

8) ช่ือโครงการ: สนับสนุน สกพอ.บริหารและก ากับสัญญา โครงการพัฒนาสนามบิน        
อูต่ะเภาและเมืองการบินภาคตะวนัออก 
เจ้าของโครงการ: ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
ก าหนดสง่มอบงาน: ปี 2563 
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9) ช่ือโครงการ: ควบคมุงานก่อสร้างด้านธรณีเทคนิคและงานก่อสร้างอโุมงค์ส่งน า้ใต้ดิน  
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัน า้ น า้อีมนู ใน สปป.ลาว 
เจ้าของโครงการ: Chaleun Sekong Energy 
ก าหนดสง่มอบงาน: ปี 2566 

10) ช่ือโครงการ: เอกชนร่วมทนุ โครงการบ าบดัน า้เสียและน ากลบัมาใช้ใหม ่(Water Recycling) 
เจ้าของโครงการ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ก าหนดสง่มอบงาน: ปี 2563 – 2573 

2. โครงการท่ีได้รับใหม่ในปี 2563 จ านวนรวม 88 โครงการ แบ่งเป็นโครงการด้านงานภาครัฐ        
17 โครงการ งานภาคเอกชน 51 โครงการ งานตา่งประเทศ 10 โครงการ และงานธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
10 โครงการ อาทิ 

1) ช่ือโครงการ: ควบคมุงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสงูเช่ือม 3 สนามบิน 
เจ้าของโครงการ: ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
ก าหนดสง่มอบงาน: ปี 2568 

2) ชื่อโครงการ: โครงการส ารวจและออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบือ้งต้น ส าหรับ
ทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง  
เจ้าของโครงการ: กรมทางหลวง  
ก าหนดสง่มอบงาน: ปี 2563 

3) ช่ือโครงการ: ควบคมุงานก่อสร้าง อาคารศนูย์วิจยัและพฒันายาชีววตัถุ 
เจ้าของโครงการ: สถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์ 
ก าหนดสง่มอบงาน: ปี 2565 

4) ช่ือโครงการ: จดัท าผงัน า้ ลุม่น า้สะแกกรัง ป่าสกั เจ้าพระยา ท่าจีน 
เจ้าของโครงการ: ส านกังานทรัพยากรน า้แห่งชาติ 
ก าหนดสง่มอบงาน: ปี 2564 

3. โอกาสงานธุรกิจเก่ียวเน่ืองปี 2563 อาทิเช่น โครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง 
(District Cooling) บริเวณพืน้ท่ีเขตพาณิชย์ สวนหลวง – สามย่าน ของส านักงานจัดการ
ทรัพย์สิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 นอกจากนี ้นางเพ็ญพิไล พรชยัพานิช ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ได้รายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ให้ท่ีประชมุรับทราบ สรุปได้ดงันี ้
 

 ภำพรวมผลประกอบกำร 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการในปี 2562 เท่ากบั 1,836 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 11 
จากปีก่อนหน้าท่ีมีรายได้รวมท่ี 1,654 ล้านบาท และมีก าไรขัน้ต้นท่ี 544 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของ



 

หน้า 7 / 25 

 

รายได้จากการให้บริการรวม ด้านก าไรสทุธิหลงัหกัค่าใช้จ่ายในการบริหารและรายการอื่น ๆ บริษัทมีอตัราก าไร
สทุธิอยู่ท่ี 155 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้รวม และคิดเป็นก าไรตอ่หุ้นท่ี 0.17 บาทตอ่หุ้น  
 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการทัง้สิน้ 1,836 ล้านบาท 
และจากสถิติรายได้ในระยะ 4 ปีก่อนหน้า บริษัทมีรายได้ค่อนข้างสม ่าเสมอท่ีระดบั 1,400 – 1,600 ล้านบาท     
เมื่อรวมกบัรายได้ในปี 2562 ส่งผลให้มีการเติบโตของรายได้เฉลี่ย 5 ปีท่ีร้อยละ 5.4 เมื่อแบ่งสดัส่วนรายได้จาก
ภาคธุรกิจต่าง ๆ พบว่าบริษัทมีรายได้จากงานโครงการภาครัฐ ภาคเอกชน และงานโครงการต่างประเทศเติบโต
ขึน้จากปีก่อนหน้าท่ีร้อยละ 15  ร้อยละ 19 และร้อยละ 7 ตามล าดบั ในขณะท่ีรายได้จากงานธุรกิจเก่ียวเน่ืองลดลง
ร้อยละ 41 
 

 งานโครงการภาครัฐ  มีรายได้จ านวน 983 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า อนัเป็นผล
มาจากการด าเนินโครงการและรับรู้รายได้ในงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐหลายโครงการท่ีด าเนินการมาถึง
ช่วงปีท่ี 2 ของโครงการ มีอตัราการผลิตและความก้าวหน้าของโครงการเพ่ิมสงูขึน้จากปีท่ีผ่านมา นอกจากนี ้ยงัมี
รายได้จากโครงการใหม่ท่ีได้รับเข้ามาเพ่ิมเติมในปี กอปรกบัมีรายได้รับเพ่ิมจากงานโครงการภาครัฐบางโครงการ   
ท่ีได้ด าเนินการไปแล้วในอดีต สง่ผลให้การรับรู้รายได้ในงานภาครัฐในปี 2562 เพ่ิมสงูขึน้ 

 

 งานโครงการภาคเอกชน  มีรายได้ทัง้สิน้จ านวน 536 ล้านบาท ซึง่เติบโตร้อยละ 19 จากปีก่อนหน้า 
โดยมีการรับรู้รายได้จากโครงการควบคมุงานด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมสงูขึน้เป็นหลกั โดยเฉพาะอย่างย่ิง
กลุ่มอาคารท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียม นอกจากนี ้ยงัมีโครงการออกแบบก่อสร้างรถไฟฟ้าซึง่เป็นโครงการ
ขนาดกลางรับจ้างให้กบัผู้ รับเหมา ซึง่มีผลส าเร็จของงานคอ่นข้างสงูท าให้สามารถรับรู้รายได้สงูขึน้ในปี 2562 
 

 งานโครงการตา่งประเทศ  มีรายได้จ านวน 247 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7 จากปีก่อนหน้า อนัเป็น
ผลมาจากการการขยายระยะเวลาด าเนินโครงการขนาดใหญ่ใน สปป.ลาว ออกไป ส่งผลให้มีรายได้เพ่ิม ทัง้นี ้    
ในขณะเดียวกนัก็มีต้นทนุเพ่ิมขึน้ตามสดัส่วนเช่นกนั นอกจากนี ้ยงัมีแรงหนนุรายได้จากโครงการท่ีรับเข้ามาใหม่
ซึง่มีอตัราความก้าวหน้าความส าเร็จของงานสงู ท าให้สามารถรับรู้รายได้ในปี 2562 เพ่ิมมากขึน้ 
 

 งานภาคธุรกิจเก่ียวเน่ือง  มีรายได้ทัง้สิน้จ านวน 70 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 41      
โดยมีสาเหตุมาจากการเลื่อนเวลาประมูลงานโครงการติดตัง้อุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเข่ือนใน สปป.ลาว        
จากเหตคุวามล่าช้าของงบประมาณภาครัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทเร่ิมทยอยได้รับงานโครงการประเภทดงักล่าว
แล้วในไตรมาสแรกของปี 2563 
 

 สัดส่วนที่มำของรำยได้ 
 1) สัดส่วนรายได้จากภาคธุรกิจ: ปี 2561-2562 มีสัดส่วนรายได้จากแต่ละภาคธุรกิจท่ีระดับ
ใกล้เคียงกนั โดยรายได้สว่นใหญ่มาจากงานโครงการภาครัฐ ท่ีมีสดัสว่นถงึร้อยละ 53 ตามมาด้วยภาคเอกชนท่ีมี
สดัส่วนรายได้ท่ีร้อยละ 29 โดยทัง้สองส่วนท ารายได้เติบโตจากปีก่อนหน้าท่ีร้อยละ 2 นอกจากนัน้ เป็นรายได้
ท่ีมาจากโครงการในตา่งประเทศและงานธุรกิจเก่ียวเน่ือง รวมกนัท่ีสดัสว่นร้อยละ 18 
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 2) สดัสว่นรายได้จากสาขาความเช่ียวชาญ: โครงการสว่นใหญ่ของบริษัทท่ีผลิตรายได้ในปี 2562 
ได้แก่ โครงการด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ โดยมีสดัสว่นรายได้สงูถงึประมาณร้อยละ 43 ของรายได้ทัง้หมด 
และรายได้จากโครงการด้านพฒันาเมือง อาคาร และสาธารณปูโภคท่ีมีสดัส่วนรองลงมาท่ีร้อยละ 29 เติบโตจาก
ปีก่อนหน้าท่ีมีสดัส่วนรายได้ท่ีร้อยละ 25 ตามมาด้วยรายได้จากงานแหล่งน า้ ร้อยละ 14 ส่วนท่ีเหลือเป็นรายได้
จากโครงการงานสิ่งแวดล้อม ในสดัส่วนร้อยละ 7 เพ่ิมขึน้เล็กน้อยจากปี 2561 ท่ีมีสดัส่วนอยู่ท่ีร้อยละ 5 และ
โครงการด้านพลงังานท่ีร้อยละ 6 

 3) สดัสว่นรายได้จากประเภทของการให้บริการ ในปี 2562: โครงการด้านการบริหารและควบคุม
งานก่อสร้าง มีสดัส่วนรายได้สงูท่ีสดุเกินกว่าคร่ึงหนึ่งของรายได้จากการให้บริการทัง้หมด ในขณะท่ีงานศกึษา
และออกแบบมีสัดส่วนรายได้ท่ีร้อยละ 43 เพ่ิมขึน้จากปี 2561 ท่ีมีสัดส่วนรายได้อยู่ท่ีร้อยละ 36 โดยเป็นผล      
มาจากการรับรู้รายได้จากโครงการงานออกแบบระยะสัน้ท่ีรับเข้ามาในปี 2562 ซึง่มีอตัราการความก้าวหน้าของ
การผลิตในปีสงูมากกว่าร้อยละ 80 นอกจากนี ้ยงัสามารถรับรู้รายได้เพ่ิมเติมจากงานโครงการเดิมท่ีด าเนินการอยู่ 
ในอตัราความก้าวหน้าท่ีสงูกว่าร้อยละ 80 อีกด้วย สดุท้ายคือสดัสว่นรายได้ท่ีมาจากการให้บริการงานด้านธุรกิจ
เก่ียวเน่ืองท่ีลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 4 
 

ก ำไรขัน้ต้นและก ำไรสุทธิจำกกำรให้บริกำร 

ปี 2562 กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานท่ีเพ่ิมผลประโยชน์
ค่าชดเชยให้กับพนกังาน จากเดิม 300 วนั เป็น 400 วนั มีผลท าให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่ม
บริษัทเพ่ิมสงูขึน้ เน่ืองด้วยโครงสร้างต้นทนุของบริษัทมาจากคา่ใช้จ่ายด้านบคุลากรเป็นหลกั  

จากผลกระทบของกฎหมายแรงงานดังกล่าว ท าให้ก าไรขัน้ต้นลดลงมาอยู่ท่ีระดับร้อยละ 29.6       
หรือลดลงร้อยละ 1 จาก 547 ล้านบาท เป็น 544 ล้านบาท ทัง้นี ้หากไม่รวมผลกระทบดงักล่าว บริษัทจะมีอตัรา
ก าไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้ท่ีระดบัร้อยละ 31.7 หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6 เมื่อเทียบกบัปี 2561 ทัง้นี ้ก าไรขัน้ต้นทัง้ปีมีระดบั
ลดลงเล็กน้อยจากปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากบริษัทมีการปรับแผนต้นทุนงานศกึษาออกแบบบางโครงการท่ีมีเนือ้งาน
เพ่ิมมากขึน้กวา่ท่ีได้เคยประเมินไว้ในปีก่อนหน้า 

ด้านก าไรสทุธิในปี 2562 ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการตัง้ส ารองผลประโยชน์พนกังาน 
แต่บริษัทสามารถบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ดีขึน้อย่างต่อเน่ือง เป็นผลให้ มีก าไรสทุธิท่ี 115 
ล้านบาท ซึง่เป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้าท่ีมีก าไรสทุธิ 114 ล้านบาท ซึง่จะเห็นได้วา่อตัราก าไรสทุธิปี 2562 
สงูขึน้ร้อยละ 2 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า แต่เน่ืองด้วยผลกระทบจากการตัง้ส ารองผลประโยชน์พนกังาน จึงท าให้
อัตราก าไรสุทธิต่อรายได้ของปีลดลงจากปีก่อนหน้า จาก 6.8 เป็น 6.3 ทัง้นี ้หากไม่รวมผลกระทบจากกรณี
ดังกล่าว บริษัทจะมีอัตราก าไรสุทธิอยู่ท่ีระดับร้อยละ 8.4 หรือ 154 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นว่าก าไรสุทธิเติบโต             
ในอตัราร้อยละ 36.5 จากปี 2561 
 

งำนรอส่งมอบ (Backlog) 
ปี 2562 บริษัทมีปริมาณงานรอส่งมอบสงูถึง 3,830 ล้านบาท ซึง่สงูท่ีสดุจากปีท่ีผ่าน ๆ มา โดยเมื่อ

พิจารณาจากภาคธุรกิจพบว่าบริษัทมีงานรอส่งมอบจากงานโครงการของภาครัฐสูงถึงร้อยละ 73 โดยในช่วง
ปลายปี 2562 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นท่ีปรึกษาโครงการควบคุมการก่อสร้าง โครงการรถไฟความเร็วสูง      
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เช่ือม 3 สนามบิน และได้ลงนามสญัญาแล้วในไตรมาสแรกของปี 2563 นอกจากนี ้เป็นงานรอส่งมอบด้านงาน
ภาคเอกชนท่ีร้อยละ 18 งานตา่งประเทศท่ีร้อยละ 7 และงานธุรกิจเก่ียวเน่ืองท่ีร้อยละ 2  

เมื่อพิจารณาประเภทของงานท่ีรอส่งมอบส่วนใหญ่พบว่าเป็นงานด้านการบริหารและควบคุมงาน
ก่อสร้างสงูถงึร้อยละ 74 ตามมาด้วยงานศกึษาออกแบบท่ีร้อยละ 24 และสว่นท่ีเหลือเป็นงานด้านธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

เมื่อพิจารณาจากสาขาความเช่ียวชาญ บริษัทมีงานรอส่งมอบทางด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ 
ท่ีมีสดัส่วนสงูถึงร้อยละ 63 รองลงมาเป็นงานด้านการพฒันาเมือง อาคาร และสาธารณูปโภค ในสดัส่วนร้อยละ 
22 นอกจากนัน้ เป็นงานด้านแหลง่น า้ พลงังาน และสิ่งแวดล้อม รวมกนัท่ีร้อยละ 15 ของปริมาณงานท่ีรอสง่มอบ
ทัง้หมด 

 

จากนัน้ นางเพ็ญพิไลฯ  ได้รายงานให้ท่ีประชมุรับทราบเก่ียวกบัฐานะทางการเงินของบริษัทเพ่ิมเติม
วา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีฐานะการเงินรวมดงันี ้
 

ด้ำนสินทรัพย์  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 1,886 เพ่ิมขึน้ 58 ล้านบาท 

จากปีก่อนหน้าท่ีระดบั 1,828 ล้านบาท  
 

 ด้ำนส่วนของผู้ถือหุ้น  
 จ านวน 928 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้า ท่ีระดบั 927 ล้านบาท  
 

ด้ำนหนีส้ิน  
หนีส้ินมีภาระดอกเบีย้ จ านวน 27 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าท่ีมีจ านวน 39 ล้านบาท สว่นหนีส้นิ

อื่นๆ มีจ านวน 931 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้าท่ีมีจ านวน 862 ล้านบาท อันเป็นผลกระทบจากการ             
ตัง้ส ารองผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมขึน้จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน 
 

 อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งทางการเงินเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า จาก 1.92 เท่า เป็น 2.03 เท่า จากสินทรัพย์
หมนุเวียนท่ีเพ่ิมขึน้อนัเป็นผลมาจากการผลิตและย่อยงานได้เพ่ิมขึน้ภายในปี รวมถงึการเร่งรัดการออกใบแจ้งหนี ้
รายได้ท่ีรอเรียกช าระ และเงินสดรับจากการติดตามหนีส้ินจากลูกหนีก้ารค้าอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้ สง่ผลให้รายได้รอเรียกช าระมีจ านวนลดลงและเปลี่ยนเป็นเงินสดอย่างมีนยัส าคญั 
 

 อัตรำส่วนเงนิกู้ยืมต่อหุ้นทุน 
 อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ลดลงจากปีก่อนหน้า จาก 0.04 เท่า เป็น 0.03 เท่า 
 

 อัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
 เพ่ิมขึน้เล็กน้อยจากปีก่อนหน้า จาก 0.97 เท่า เป็น 1.03 เท่า อนัเป็นผลกระทบจากการตัง้ส ารอง
ผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมขึน้จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน 
 

 อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ 
 ลดระดบัอยู่ท่ีร้อยละ 6.2 ทัง้นี ้หากไม่รวมผลกระทบจากการตัง้ส ารองผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมขึน้

จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน จะมีอตัราเพ่ิมขึน้ในระดบัร้อยละ 8.3 
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 อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ลดระดบัอยู่ท่ีร้อยละ 12.4 ทัง้นี ้หากไมร่วมผลกระทบจากการตัง้ส ารองผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมขึน้

จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน จะมีอตัราเพ่ิมขึน้ในระดบัร้อยละ 16.3 ใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา 
 

 นอกจากนี ้ดร.อภิชาติฯ รายงานเพ่ิมเติมว่าบริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมนเนจเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) เป็นองค์กรท่ีเน้นการด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ        
เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้พนกังานและผู้บริหารด าเนินงานโดยยึดหลกัความโปร่งใส  อนึ่ง   
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการอบรมพนกังานใหม ่ซึง่ได้รวมนโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนัไว้ด้วย รวม 4 ครัง้ 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ถกูต้อง และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 
 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
โดยมีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

 

 ค ำถำม : นำยปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท STI ซึง่เป็นคู่แข่งของบริษัท      
ในปีนีไ้ด้รับงานค่อนข้างมาก แต่เพราะเหตุใดบริษัทจึงไม่ค่อยได้รับงาน บริษัทเสียเปรียบ STI หรือไม่ อย่างไร 
และนอกจากนี ้บริษัทมี Maximum Capacity ท่ีจะสามารถรับงานได้ท่ีมลูคา่ก่ีพนัล้านบาท 
 

 ค ำตอบ : ดร.อภชิำต ิสระมูล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้ชีแ้จงวา่ บริษัท STI เป็นบริษัทจาก
หนึ่งในสามท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีมีธุรกิจคล้ายคลงึกบัธุรกิจของบริษัท โดยตามข้อมลูท่ีได้รับจาก
การเปิดเผยสู่สาธารณะ ทราบว่าบริษัท STI ได้ประกาศเข้าซือ้กิจการ บริษัท AEC ท่ีท างานด้าน Transportation 
ของภาครัฐเป็นหลกั ทัง้นี ้คาดว่าการเข้าซือ้กิจการดงักล่าว มีเป้าหมายเพ่ือขยายฐานลูกค้าไปยังงานภาครัฐ 
เน่ืองจากปัจจบุนั STI ท างานด้านภาคเอกชนเป็นหลกั นอกจากนี ้ตามข้อมลูที่เปิดเผย พบวา่รายได้ในปีท่ีผ่านมา
ของ STI อยู่ท่ีระดบั 700 กว่าล้านบาทต่อปี และรายได้ของ AEC อยู่ท่ีระดบั 700 กว่าล้านบาทต่อปี เมื่อรวมทัง้
สองบริษัทจะมีรายได้อยู่ท่ี 1,400 – 1,600 ล้านบาทต่อปี โดยประมาณ จากข้อมลูดงักล่าว จะเห็นว่ารายได้จาก
งานภาคเอกชนของ STI มีรายได้ใกล้เคียงกบัของกลุ่มบริษัททีม ส่วนรายได้ภาครัฐพบว่ารายได้ของกลุ่มบริษัททีม      
มีมูลค่าใกล้เคียงหรือสูงกว่า อันเน่ืองมาจากกลุ่มบริษัททีมมีรายได้มาจากหลายกลุ่มสาขาความเช่ียวชาญ 
ในขณะท่ี STI และ AEC ให้บริการที่ปรึกษาด้าน Transportation เป็นหลกั ดงันัน้ จากข้อมลูจะสามารถสรุปได้วา่
รายได้ของบริษัทมีอยู่ในจ านวนไม่น้อย ส่วนด้านการรับงาน เมื่อพิจารณาข้อมลูการรับงานในระยะต้นปี 2563 
จะเห็นว่าบริษัทได้รับงานมาแล้วกว่า 88 โครงการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเพ่ิมความถ่ีของการประชาสมัพนัธ์ด้าน
ข้อมลูการรับงานเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเข้าถงึข้อมลูได้มากย่ิงขึน้ 
 ตอ่ค าถามท่ีวา่ บริษัทมีข้อเสียบเปรียบ STI หรือไม ่อย่างไร นัน้ เม่ือพิจารณางานภาคเอกชนของ STI 
จะสามารถเปรียบเทียบได้กับ บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จ ากัด บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งอาจจะมี
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รายได้และการรับงานต ่ากว่าเล็กน้อย แต่หากเปรียบเทียบรายได้และการรับงานรวมจากภาครัฐและเอกชน        
จะพบวา่กลุม่บริษัทมีรายได้และการรับงานในระดบัท่ีสงูกวา่ 
 ในส่วนของปริมาณงานสูงสุดท่ีจะรับได้ (Maximum Capacity) อยู่ ท่ีระดับเท่าใดนัน้  ด้วยการ
ด าเนินงานของงานท่ีปรึกษาจะขึน้อยู่กับบุคลากรเป็นหลัก ดังนัน้ หากต้องการขยายปริมาณในการรับงาน 
หมายถึงการต้องรับบคุลากรเพ่ิมมากขึน้ แต่ข้อเท็จจริงคือ งานท่ีปรึกษาไมส่ามารถเตรียมบคุลากรไว้ล่วงหน้าได้
เป็นเวลานาน เน่ืองจากจะเกิดเป็นต้นทนุค่าใช้จ่ายสว่นหนึง่ ดงันัน้ จงึสามารถเตรียมลว่งหน้าได้เฉพาะบคุลากรหลกั 
แต่ทัง้นี ้บริษัทได้มีการวางแผนการรับงานในปีปัจจุบนัและปีต่อ ๆ ไปในอนาคตไว้ให้สอดคล้องกบัแผนบุคลากร 
สง่ผลให้สามารถรู้ได้วา่ต้องใช้บคุลากรต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในแตล่ะช่วงเวลา และเม่ือได้รับคดัเลือกให้เป็น
ท่ีปรึกษาในโครงการหนึ่ง ๆ บริษัทก็มีบุคลากรพร้อมท างานได้ เน่ืองด้วยบริษัทมีเครือข่ายอยู่จ านวนมากท่ีจะ
สามารถร่วมมือกนัเพ่ือด าเนินงานท่ีได้รับมาอย่างทนัทีและต่อเน่ือง จึงไม่มีความกงัวลในด้านปริมาณงานสงูสดุ    
ท่ีจะรับได้ อนึ่ง บริษัทมีนโยบายมุ่งขยายธุรกิจไปด้านธุรกิจเก่ียวเน่ืองมากขึน้ เพ่ือเสริมสร้างและขยายรายได้      
ให้เติบโตอย่างยัง่ยืนตอ่ไป  
 

 ค ำถำม : นำยฉัตรชัย มงคลพันธ์ุ ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ เพราะเหตใุด อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross 
Profit Margin : GPM) ลดลงเร่ือย ๆ แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก็ลดลงเช่นกัน ท าให้อัตราก าไรสุทธิ 
(Net Profit Margin : NPM) อยู่ท่ี 6-7% กรณีดงักลา่ว บริษัทได้มีการควบคมุอตัราก าไรขัน้ต้นหรือควบคมุอตัราก าไร
สทุธิเมื่อรับงาน และอตัราก าไรขัน้ต้นในอนาคตจะอยู่ท่ีระดบัใด (ไตรมาสท่ี 1/2563 มีอตัราก าไรขัน้ต้นเพียง 25%) 
 

 ค ำตอบ : ดร.อภิชำติ สระมูล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้ชีแ้จงว่า ในการตดัสินใจรับงาน
โครงการหนึ่ง ๆ บริษัทจะพิจารณาทัง้ด้านต้นทุน และโอกาสท่ีจะได้ก าไรจากโครงการนัน้ ๆ รวมถึงการบริหาร
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการควบคู่กับการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพ่ือให้บริษัทมีอตัราก าไร
สุทธิดีขึน้ ซึ่งในปีท่ีผ่านบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนัเป็นผลท าให้
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลงจากปีท่ีผ่าน ๆ มาอย่างมาก ส่งผลให้อัตราก าไรสุทธิดีขึน้ แต่ในทางกลับกันบริษัท           
มีความท้าทายท่ีจะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการด้วยเช่นกัน กรณีดังกล่าว ต่อมาถึงปี 2563             
ท่ีบริษัทต้องบริหารงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19           
ท่ีกระทบกับการเร่ิมด าเนินโครงการโดยตรง ซึ่งหากสถานการณ์ดงักล่าวยังยืดระยะเวลาออกไป อาจจะส่งผล   
ท าให้หลายโครงการเลื่อนเวลาเร่ิมโครงการออกไปเช่นกัน ในกรณีนัน้ บริษัทก็จะได้มีการวางแผนบริหารและ
ควบคมุคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการไว้อย่างรัดกมุด้วย 

 นอกจากนี ้คุณเพ็ญพิไลฯ ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ในปีท่ีผ่านมาบริษัทมีการควบคุมทัง้ด้านอตัราก าไร
ขัน้ต้นและอตัราก าไรสทุธิ แตเ่น่ืองจากบริษัทมีการปรับแผนคา่ใช้จ่ายโครงการให้สะท้อนกบัเนือ้งานและบคุลากร        
จึงส่งผลให้การควบคมุค่าใช้จ่ายดงักล่าวยงัไมด่ีมากนกั แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการ
บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือควบคมุอตัราก าไรสทุธิให้ดีขึน้ ตามท่ี ดร.อภิชาติ ชีแ้จงไว้ข้างต้น 
 

 ค ำถำม : นำยสมเกียรติ เฉลิมอิสระชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีอัตราก าไรขัน้ต้น 
(Gross Profit Margin : GPM) ในงานภาครัฐและภาคเอกชนในอตัราเท่าใด 



 

หน้า 12 / 25 

 

 ค ำตอบ : ดร.อภิชำติ สระมูล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้ชีแ้จงว่า อตัราก าไรขัน้ต้นของงาน
ภาครัฐและเอกชน ขึน้อยู่กับประเภทของงานและระดับความยากง่ายในแต่ละโครงการ หากมีการบริหาร
โครงการท่ีดีโดยไมม่ีปัจจยัอื่นมากระทบ โดยทัว่ไปอตัราก าไรขัน้ต้นจงึถวัเฉลี่ยในระดบัใกล้เคียงกนัทัง้งานภาครัฐ
และภาคเอกชน 
 ในเร่ืองนี ้ประธานฯ ได้ให้ความมัน่ใจกบัผู้ ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการบริหาร
และควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการบริหารงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยบริษัทมุง่เน้นทัง้การ
บริหารสภาพคล่องและการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ควบคู่กัน เพ่ือจะท าให้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ      
น้อยท่ีสดุ 
 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท  สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง 
เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ 
 

มตทิี่ประชุม 
 

 ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
ตำมที่เสนอ 
 
วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิของบริษัทส ำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38, 39 ก าหนดวา่บริษัทต้องจดัให้มีการท า
และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไร
ขาดทุนอย่างน้อยครัง้หนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อนัเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น      
ในการประชมุสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ และคณะกรรมการต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดลุนัน้
ให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

 บริษัทได้จดัท างบดลุและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว 
 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึได้มอบหมายให้นางเพ็ญพิไล พรชยัพานิช 
ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน เป็นผู้สรุปรายละเอียดท่ีส าคญัตอ่ท่ีประชมุ 

 

นางเพ็ญพิไลฯ รายงานต่อท่ีประชุมว่า ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบปี
บญัชี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
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   หน่วย : ล้ำนบำท   

รำยกำร งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิ 
เฉพำะกจิกำร 

สินทรัพย์รวม 1,886 1,468 
หนีส้ินรวม 958 650 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 928 817 
รายได้จากการให้บริการ 1,836 1,184 
ก าไรสทุธิ 115 83 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 0.17 0.12 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 234.6 141.4 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (31.3) 21.7 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (98.3) (96.6) 

 
 นายศานิต ร่างน้อย ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นต่อท่ีประชุม
เพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 2562 
สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้ สอบบัญชีจากบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ผ่านการตรวจสอบและ
ลงนามรับรองโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
. 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  
ซึง่ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี ้
โดยการพิจารณาวาระนีต้้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
และออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม 
 

ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทส ำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิน้สุด   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่เสนอ  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของ    
ผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 

 เหน็ด้วย จ ำนวน    413,829,500 เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
 ไม่เหน็ด้วย จ ำนวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
 งดออกเสียง จ ำนวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.00          
 บัตรเสีย จ ำนวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
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 หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพ่ิม 1 ราย คิดเป็นจ านวน 10,000 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือ
หุ้ นมาเข้าร่วมประชุมรวม 59 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 413,829,500 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 60.86 ของจ านวนหุ้ น               
ท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 680,000,000 หุ้น 

 
วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมัตกิำรประกำศจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2562 
  

 1) รับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
115 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 44 ก าหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณี
ท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลนัน้ ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั 
 

 ประธานฯ กล่าวต่อว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละปีไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักส ารอง     
ตา่ง ๆ ทกุประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึง่จะ
ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เง่ือนไขทางกฎหมาย รวมถึง
ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนัน้
จะไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั 

 

 จากนัน้ ประธานฯ ชีแ้จงว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ได้ให้แนวปฏิบัติ โดยผ่อนผันให้บริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์              
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 สามารถด าเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลในระหว่างท่ีบริษัท       
ยงัไมส่ามารถจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปีได้ และให้บริษัทรายงานเร่ือง
การจ่ายปันผลระหวา่งกาลให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ทราบ 

 

 ประธานฯ แจ้งต่อว่า บริษัทมีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 (ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562) ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการจ านวน  
82,589,474 บาท และหักผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการเร่ืองส ารองผลประโยชน์พนักงานตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั จะท าให้มีก าไรเบ็ดเสร็จอยู่ท่ี 61,100,513 บาท 

 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน เป็นผู้    
น าเสนอรายละเอียดการจ่ายปันผลระหวา่งกาล 
 

 นางเพ็ญพิไลฯ รายงานต่อท่ีประชุมว่า บริษัทได้พิจารณาและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว        
2 ครัง้ รวมหุ้นละ 0.11 บาท (ก่อนหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย) รายละเอียด ดงันี ้

 ครัง้ท่ี 1 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทงวด          
หกเดือนแรกของปี 2562 โดยเมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2562 ได้มีมติ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ท่ีจ่าย) ให้แก่        
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ผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดจ านวน 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 34,000,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วแล้วเม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2562 
 

 ครัง้ท่ี 2 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทงวด 6 เดือน
หลงัของปี 2562 โดยเมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2563 ได้มีมติอนุมตัิการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท (ก่อนหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด
จ านวน 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 40,800,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดงักลา่วแล้วเม่ือวนัท่ี 
7 พฤษภาคม 2563 
 

 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายหุ้นละ 0.11 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ท่ีจ่าย) คิดเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้
74,800,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัท จ านวน 18,360,000 บาท และจ่ายจากก าไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการทัง้ปี เป็นจ านวนเงิน 56,440,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.37 ของก าไรสทุธิเบ็ดเสร็จ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นีจ้ะไมม่ีการจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงานปี 2562 
เพ่ิมเติมอีก อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบภาพรวมการจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานปี 2561 ซึง่จ่ายเงินปัน
ผลรวม 0.15 บาท จะเห็นวา่ปี 2562 Dividend Yield ลดลงเลก็น้อย จาก 7% มาเป็น 6% 
 

2) พจิำรณำอนุมัตกิำรจัดสรรเงนิก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางเพ็ญพิไล พรชยัพานิช ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินเป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดการจดัสรรเงินก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
 

 นางเพ็ญพิไลฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 116 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 45 ก าหนดวา่ บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี ้
จะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 

 

 บริษัท มีก าไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรรจ านวน 42,848,044 บาท จึงได้จัดสรรก าไรเป็นทุนส ารอง     
ตามกฎหมายจ านวน 4,200,000 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2562 

 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในเร่ืองดงักล่าวคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา ดงันี ้ 
 

1. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว 2 ครัง้             
รวม 0.11 บาทต่อหุ้น (ก่อนหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย) คิดเป็นเงินรวม 74,800,000 บาท ซึง่เป็นการจ่ายจากก าไรสะสม
ของบริษัท จ านวน 18,360,000 บาทและจ่ายจากก าไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2562 
จ านวน 56,440,000 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบงัคบัของ
บริษัท และจะไมม่ีการเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2562 เพ่ิมเติมอีก 
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2. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน  
4,200,000 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2562 

 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  
ซึง่ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี ้
โดยการพิจารณาวาระนีต้้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
และออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิี่ประชุม 
 

1. ที่ประชุมรับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 
 

2. ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

เหน็ด้วย จ ำนวน    413,829,500 เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
ไม่เหน็ด้วย จ ำนวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
งดออกเสียง จ ำนวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00       
บัตรเสีย จ ำนวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 
วำระที่ 5 พจิำรณำกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 
และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวนัประชุมใหญ่
สามญัผู้ ถือหุ้นทุกปี  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึง่ในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจ านวนท่ีใกล้เคียง
ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม  กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ 
ให้ใช้วิธีการจบัสลาก สว่นในปีตอ่ ๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออก  กรรมการท่ีออกจาก
ต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ 
  

 นอกจากนี ้บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือเรียนเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือและประวตัิ
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตัง้แต่วันท่ี                       
1 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทแตอ่ย่างใด 
 

 ส าหรับรายช่ือกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2563 มีดงันี ้
 

ล ำดับ รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 
1 นายศานิต ร่างน้อย กรรมการอิสระ 
2 ดร.ประเสริฐ ภทัรมยั กรรมการ 
3 นายชวลิต จนัทรรัตน์ กรรมการ 
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 ประธานฯ แจ้งตอ่วา่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยไมร่วมกรรมการผู้มีส่วนได้
เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทัง้สามท่านดงักล่าวข้างต้น เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทต่อไป เน่ืองจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท 
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนเป็นบุคคลท่ีไม่มีลกัษณะขาดความ     
น่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้กรรมการทัง้สามท่านดงักลา่วข้างต้นกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ 
 

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า  นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายศานิต ร่างน้อย เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามค าจ ากัดความของ
กรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
เป็นผู้ ท่ีสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทัง้นี ้บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว       
การถือหุ้นในบริษัท การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และค าจ ากดัความของกรรมการอิสระ 
ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุท่ีสง่ถงึผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว 
 

 จากนัน้ ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ส าหรับการพิจารณาในวาระนี ้เน่ืองจากกรรมการซึ่งรวมถึง
ประธานฯ ท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชมุวนันี ้ถือวา่มีสว่นได้เสียกบัการพิจารณาในวาระนี ้ ประธานฯ 
จึงขอเรียนเชิญออกจากห้องประชุมก่อน เพ่ือให้ท่ีประชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ         
โดยขอให้กรรมการทัง้สามท่านกลบัเข้าห้องประชุมอีกครัง้ภายหลงัการน าเสนอวาระนีแ้ล้วเสร็จ  โดยมอบหมาย
ให้ ดร.อภิชาติ สระมลู ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ด าเนินการประชมุแทน 
  

 ดร.อภิชาติฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย               
ได้พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองท่ีรอบคอบ ครบถ้วนแล้วว่า  กรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระทัง้สามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้         
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้สามท่าน กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
 

ดร.อภิชาติฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง              
ซึง่ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ ดร.อภิชาตฯิ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้           
โดยการพิจารณาวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในบตัร
ลงคะแนนได้แยกช่องลงคะแนนส าหรับกรรมการแตล่ะท่านไว้แล้ว  

 

มตทิี่ประชุม 
 

ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัตกิำรเลือกตัง้บุคคลดังต่อไปนี ้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรบริษัทอีกวำระหน่ึง  
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1. นำยศำนิต ร่ำงน้อย  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของ          
ผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 

 เหน็ด้วย จ ำนวน    413,829,500 เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
  ไม่เหน็ด้วย จ ำนวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
  งดออกเสียง จ ำนวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00       
  บัตรเสีย จ ำนวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
 

2. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของ         
ผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 

  เหน็ด้วย จ ำนวน    413,829,500 เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
  ไม่เหน็ด้วย จ ำนวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
  งดออกเสียง จ ำนวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00       
  บัตรเสีย จ ำนวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
 
 

3. นำยชวลิต จันทรรัตน์  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของ       
ผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 

  เหน็ด้วย จ ำนวน    413,829,500 เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
  ไม่เหน็ด้วย จ ำนวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
  งดออกเสียง จ ำนวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00       
  บัตรเสีย จ ำนวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 
วำระที่ 6 พจิำรณำกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2563 
 

 ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
ก าหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคบั
ของบริษัท ในกรณีท่ีข้อบังคับของบริษัทมิได้ก าหนดไว้  การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของ           
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชุม และข้อบงัคบับริษัทข้อ 22 ก าหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูป
ของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น          
จะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ โดยอาจก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้
เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ  ตามระเบียบของบริษัท 

 

จากนัน้ ประธานฯ ได้ขอให้ ดร.ประเสริฐ ภทัรมยั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
น าเสนอข้อมลูให้ท่ีประชมุพิจารณา 
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 หลักเกณฑ์และขัน้ตอนกำรเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 

 การก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณา
ผลตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยค านึงถึงหน้าท่ี             
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าท่ีและการท างานของกรรมการบริษัท ประเภทคา่ตอบแทน วิธีการ
จ่ายค่าตอบแทน และจ านวนค่าตอบแทนกรรมการ  ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งขัน     
โดยท่ีค่าตอบแทนดงักล่าวต้องอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้ 
และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ
ก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้
 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2563 
 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทท่ีเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และเงินรางวัล
ส าหรับปี 2563 รวมกนัทัง้หมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นอตัราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2562 โดยพิจารณาจาก
อตัราค่าตอบแทนกรรมการท่ีก าหนดไว้ในอดีตท่ีผ่านมา ผลการด าเนินงานของบริษัท และการเทียบเคียงกับ
บริษัทจดทะเบียนอื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลก าไรท่ีใกล้เคียงกัน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
    ค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 ส ำหรับกรรมกำรบริษัท 
 

 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทน 
(ต่อท่าน) 

1 .  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
 1.1 คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน (อตัราเดียวกบัปี 2562)  

 ประธานกรรมการ 37,500 บาท / เดือน 
 รองประธานกรรมการ 32,500 บาท / เดือน 
 กรรมการ 25,000 บาท / เดือน 

 1.2 คา่เบีย้ประชมุ (อตัราเดียวกบัปี 2562)  
 ประธานกรรมการ 7,500 บาท / ครัง้ 
 รองประธานกรรมการ 6,500 บาท / ครัง้ 
 กรรมการ 5,000 บาท / ครัง้ 

 1.3  เงินรางวลั  
หมายเหตุ  กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทท่ีมีรายได้ประจ าจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในข้อ 1.1 
และ 1.2 
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คณะกรรมการ ค่าตอบแทน 
(ต่อท่าน) 

2 . ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
 2.1  คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน (อตัราเดียวกบัปี 2562)  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / เดือน 
 กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / เดือน 

 2.2  คา่เบีย้ประชมุ (อตัราเดียวกบัปี 2562)  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท / ครัง้ 
 กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท / ครัง้ 

3 . ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   
3.1  คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน   - ไมม่ี - 
3.2  คา่เบีย้ประชมุ (อตัราเดียวกบัปี 2562)  

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 7,500 บาท / ครัง้ 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  5,000 บาท / ครัง้ 

4.  ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไมม่ี - 
 
 กำรจ่ำยเงนิรำงวัลประจ ำปี 2562 
 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเสนอ      
ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการจ่ายเงินรางวลัจ านวน 1,732,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพนั
บาทถ้วน) คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.5 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมของบริษัทปี 2562 โดยให้กรรมการบริษัท
เป็นผู้จดัสรรเงินรางวลัจ านวนดงักลา่วกนัเอง 
 

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท  
(เจ็ดล้านบาทถ้วน)  และจ่ายเงินรางวัลประจ าปี 2562 จ านวน 1,732,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่น     
สองพันบาทถ้วน)  ตามท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และอนุมตัิ      
เป็นหลกัการให้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการตามอตัราเดิมไปก่อน ในระหวา่งรอการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 
 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  
ซึง่ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี ้
โดยการพิจารณาวาระนีต้้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
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มตทิี่ประชุม 
 

 ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2563 
ตำมที่ เสนอ และมีมติอนุมัติเป็นหลักกำรให้จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมอัตรำเดิมไปก่อน              
ในระหว่ำงรอกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครำวต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

 เหน็ด้วย จ ำนวน    413,844,500 เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
 ไม่เหน็ด้วย จ ำนวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
 งดออกเสียง จ ำนวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00       
 บัตรเสีย จ ำนวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
 

หมายเหต ุ ในวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพ่ิมจากตอนเปิดประชุมอีก 1 ราย ถือหุ้นจ านวน 15,000 หุ้น 
ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 60 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 413,844,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
60.86 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 680,000,000 หุ้น 

 
วำระที่ 7 พิจำรณำกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ส ำหรับรอบปีบัญชี 
 2563 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
 

 ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 36 ก าหนดวา่ ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้และ
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี  นอกจากนี ้เกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนทกุรอบ 7 ปีบญัชี 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวข้อง ก าหนดห้ามบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมท่ีปฏิบตัิหน้าท่ี
สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินมาแล้ว 7 รอบปีบญัชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การท างานของบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด ท่ีสามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทัง้สามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานท่ีบริษัทก าหนด    
มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอ านวยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  จงึมีมติเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี  
2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอ่
งบการเงินของบริษัท และเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี  2563 สิน้สุด ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจ านวนคงเดิมจาก       
คา่สอบบญัชีปี 2562 และเป็นอตัราท่ีมีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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รำยช่ือผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญำต 

ทะเบียนเลขที่ 

จ ำนวนปีที่ผู้สอบบัญชี
ได้รับกำรแต่งตัง้เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

1.   นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์   5813 3 ปี 
(ได้รับการแตง่ตัง้ปี 2559 
และปี 2561-2562) 

2.   นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ 3844 2 ปี 
(ได้รับการแตง่ตัง้ปี 2561 

และ ปี 2562) 
3.   นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ 4523 1 ปี 

(ได้รับการแตง่ตัง้ปี 2562) 
 
  

 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีดงักลา่ว ได้ท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาแล้ว 4 ปี ตัง้แตปี่ 2559 จนถงึปี 2562  
 

 อนึ่ง บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้ท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทรวมทัง้สิน้
จ านวน 6 บริษัท 

 ตำรำงเปรียบเทยีบค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีของบริษัท ปี 2562 – ปี 2563 
 

ปี 2563 
(ปีที่เสนอ) 

 

เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 
 

ปี 2562 
 

2,800,000 
 

เท่าเดิม 
 

2,800,000 
 

   

 หมายเหต:ุ  บริษัทไม่มีการจ่ายคา่บริการอ่ืนให้กบัผู้สอบบญัชี 

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด  ตามรายช่ือท่ีเสนอดังกล่าวข้างต้น       
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี 2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และอนุมตัิค่าตอบแทน
การสอบบญัชี  ส าหรับรอบปีบญัชี 2563  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 2,800,000 บาท 
(สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยการ
พิจารณาวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน   
 

มตทิี่ประชุม 
 

 ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ส ำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 ตำมที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง      
เป็นเอกฉันท์ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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 เหน็ด้วย จ ำนวน    413,844,500 เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00        
 ไม่เหน็ด้วย จ ำนวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.00          
 งดออกเสียง จ ำนวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00       
 บัตรเสีย จ ำนวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 
วำระที่ 8 รับทรำบกำรขยำยระยะเวลำและเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กำรใช้เงินจำกกำร

ระดมทุนผ่ำนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนทั่ วไปเป็นครั้งแรก ( Initial 
Public Offering) 

  

 ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษัทได้น าหุ้นเข้าจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์        
โดยระหว่างวนัท่ี 4 - 6 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 
(Initial Public Offering : IPO) จ านวน 180 ล้านหุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาทในราคาเสนอขายหุ้นละ 
2.42 บาท ซึง่บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินจากการระดมทนุตามท่ีระบใุนหนงัสือชีช้วน 
 

ประธานฯ รายงานท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี               
19 กุมภาพันธ์ 2563  มีมติอนุมตัิให้ขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญ    
เพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก ( Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
จ านวน 39.78 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2563 และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม
วตัถุประสงค์การใช้เงินดงักล่าว เพ่ือใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบั
เทคโนโลยีก้าวหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ดงักล่าวมีมลูค่าการใช้เงินท่ีเปลี่ยนแปลงไม่เกิน
ร้อยละ15 ของจ านวนท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยส าคัญ ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตามประกาศ ท่ี สจ. 63/2561 

ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ
การขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) ซึง่คงเหลืออยู่จ านวน 39.78 ล้านบาท 
และมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2563 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือใช้ลงทนุในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และ
ลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีก้าวหน้า 

 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง         
ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ       
การขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก ( Initial Public Offering) โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง 
เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ 
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มตทิี่ประชุม 
 

 ที่ประชุมรับทรำบกำรขยำยระยะเวลำและเปล่ียนแปลงเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์กำรใช้เงินจำก
กำรระดมทุนผ่ำนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนทั่ วไปเป็นครั้งแรก ( Initial Public 
Offering) ตำมที่เสนอ 

 
วำระที่ 9 พจิำรณำเร่ืองอื่น ๆ  
 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้สอบถาม และ/หรือ               
ให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามหรือชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้น  จงึขอเชิญผู้ ถือหุ้นสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมหรือแสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองตา่ง ๆ  ซึง่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดงันี ้
 

 นำยฉัตรชัย มงคลพันธ์ุ ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ บริษัทมีเป้ารายได้ปีนีแ้ละปีหน้าเท่าใด และปัจจบุนั
บริษัทมีงานรอสง่มอบ (Backlog) เท่าใด ซึง่จากเดิมงานตา่งประเทศอยู่ท่ีร้อยละ 13 แตด้่วยในขณะนีม้ีมาตรการ
ล็อคดาวน์ มีผลกระทบต่องานในต่างประเทศ ทัง้งานท่ีมีอยู่เดิมและงานท่ีจะเข้ามาใหม่อย่างไรบ้าง ตลอดจน
บริษัทมีแนวทางการบริหารเช่นไร นอกจากนี ้ในด้านงานคอนโดมิเนียมนัน้ ปัจจุบันมีงานอยู่ ท่ีจ านวนเท่าใด 
เน่ืองจาก ในขณะนีไ้มม่ีโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม ในเร่ืองดงักลา่วจะมีผลกระทบตอ่บริษัทอย่างไรบ้าง 
 

 ดร.อภิชำติ สระมูล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คาดการณ์รายได้ปีนีอ้ยู่ใน
ระดบัใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้า โดยเม่ือพิจารณาผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรก คาดวา่รายได้จะอยู่ท่ีระดบั 1,800 ถงึ 
2,000 ล้านบาท ถึงแม้ว่าบริษัทจะอยู่ในช่วงการบริหารงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19      
ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงกบัการลงทุนของภาคเอกชน แต่ในด้านงานภาครัฐนัน้บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีโครงการ
ออกมาอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เม่ือถวัเฉลี่ยรายได้จากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะจาก
ภาครัฐท่ีมีสดัส่วนรายได้สงูท่ีสดุ รวมถึงรายได้ท่ีจะมาจากภาคธุรกิจเก่ียวเน่ืองแล้วนัน้ บริษัทคาดว่าจะสามารถ
รักษาระดบัรายได้ไว้ใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมาได้ และจะมีการเติบโตของรายได้ในปีตอ่ ๆ ไปเพ่ิมขึน้ด้วย  
 ทางด้านปริมาณงานท่ีรอส่งมอบ (Backlog) นัน้ ดังท่ีคุณเพ็ญพิไลฯ ได้รายงานไว้ในช่วงต้นว่า           
ปี 2562 บริษัทมีปริมาณงานท่ีรอส่งมอบสงูท่ีสดุ ดงันัน้ ในปีนีค้าดว่าจะสามารถรักษาดบัไว้ได้ใกล้เคียงท่ี 3,700 
ถงึ 3,800 ล้านบาท 
 

 ต่อด้วยส่วนของงานในต่างประเทศ บริษัทยอมรับว่า กรณีงานบริหารโครงการนัน้ บริษัทได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในแง่ท่ีไมส่ามารถสง่บคุลากรเข้าไปท างานในพืน้ท่ีตา่งประเทศได้ 
แต่ทัง้นี ้บริษัทยงัมีบุคลากรในแต่ละประเทศ อาทิเช่น สปป.ลาว เวียดนาม ภูฏาน เป็นต้น ท่ียงัคงสามารถผลิต
งานได้อย่างต่อเน่ือง และในปัจจุบันตามท่ีได้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์แล้วนัน้ บริษัทจึงได้เร่ิมส่ง
บคุลากรเข้าไปท างานในตา่งประเทศแล้ว ทัง้นี ้ด้วยบคุลากรจะต้องเข้าสูก่ระบวนการกกัตวั (State Quarantine) 
เป็นเวลา 14 วนัตามก าหนด จึงส่งผลให้เกิดช่วงเวลารอคอยเล็กน้อยก่อนเร่ิมปฏิบตัิงาน อย่างไรก็ตาม ในด้าน
งานออกแบบ บริษัทได้รับผลกระทบไม่มากนัก เน่ืองจากบุคลากรสามารถท างานได้จากส านักงานใหญ่              
ในประเทศ โดยท าการสื่อสารกบัเจ้าของงานได้ผ่านระบบวีดิทศัน์ทางไกล 
 




