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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

บริษัท อนิฟอร์เมช่ัน แอนด์ คอมมวินิเคช่ัน เน็ทเวร์ิคส จ ากดั (มหาชน) 

 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคริสตลั บอลรูม 3 และ 4  ชั้น 2 อาคาร อี คริสตลั ดีไซน์ 
เซ็นเตอร์  เลขท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายมนชยั มณีไพโรจน ์
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษทั อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงไดรั้บเลือกจากท่ี
ประชุม ใหท้ าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) 

ผูด้  าเนินรายการ นางญาดา วฒันานนท ์กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัท่ีเขา้ร่วม
ประชุม เพ่ือร่วมช้ีแจงรายละเอียดและตอบขอ้ซกัถามต่อท่ีประชุม  

 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายมนชยั  มณีไพโรจน์   กรรมการบริษทั กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายพีระ  เลาหสมบูรณ์  กรรมการบริษทั 

3. นายรณภูมิ  รุ่งเรืองผล  กรรมการบริษทั กรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร 

     ความเส่ียง 

4. นายชนะชยั   กลุนพฤกษ ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นางสาวภทัร์นรินทร์  มลิวลัย ์  กรรมการบริษทั กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย 

     การเงินและบญัชี 

 
กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม  

1. นายเสกสรรศ ์          รอยลาภเจริญพร ประธานกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 

2. นายอนุวติัร์           เหลืองทวกีลุ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายธรรมวฒัน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์  กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายและการตลาด 
2. นายสุวฒัน์  อยูเ่จริญ  กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฎิบติัการ 
3. นายสุรศกัด์ิ  กองจนัทรา  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
4. นายเอกพจน์  บุณยรัตพนัธ์  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 
5. นายวรพจน์   วงษส์วสัด์ิ  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 3 
6. นายศิริศกัด์ิ   วริิยะมัน่พงศ ์  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 1 
7. นางวไิลพร   ธรรมวชิยั  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทัว่ไป 



 

 

2 

 

8. นางสาววลัภา เหลืองดิลก   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี 
 

ผู้สอบบัญชีและตวัแทนของผู้สอบบัญชี 

1. นายกฤษดา  เลิศวนา  ผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

2. นางสาวเสาวลกัษณ์  จึงอนุเคราะห์  ตวัแทนของผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 

ผู้ท าหน้าทีล่งทะเบียนและนับคะแนน 
            บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จ ากดั ท าหนา้ท่ีลงทะเบียนและนบัคะแนน 

 
ผู้สังเกตการณ์ 

นายชนตัถ ์วิรุฬหผล ผูถื้อหุ้นของบริษทั ถือหุ้นจ านวน 40,000 หุ้น อาสาสมคัรจากท่ีประชุมมาเป็นสักขีพยานใน
การนบัคะแนน  
 
เร่ิมการประชุม เวลา 14.05 น. 
 

ผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 43 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้164,449,584 หุ้น และท่ีมอบฉันทะมาจ านวน 
11 ราย รวมจ านวนหุ้นได ้85,929,235 หุ้น รวมเป็นผูถื้อหุ้นทั้งท่ีมาดว้ยตนเอง และท่ีมอบฉันทะมาเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน
จ านวน 54 ราย รวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 250,378,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.64 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
จ านวน  450,000,000 หุน้ ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ จึงเปิดประชุมเพื่อพิจารณา
เร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ 

ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้และกล่าวเปิดประชุม 

ผูด้  าเนินรายการไดช้ี้แจงให้ผูถื้อหุ้นทราบเก่ียวกบัขอ้ปฏิบติัท่ีส าคญัส าหรับการประชุม    และการลงมติในวาระ
ต่าง ๆ ตามท่ีบริษทัไดเ้ชิญและแจง้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 แก่ผูถื้อหุน้ 3 ทางดงัน้ี 

 1. บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ทุกท่านทางไปรษณีย ์
 2. บริษทัไดมี้การลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์
 3. บริษทัไดล้งรายละเอียดการประชุมไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 
โดยระเบียบการประชุม หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน มีส าระส าคญัดงัน้ี 
1. ส าหรับการโหวตในแต่ละวาระ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถออกเสียงคะแนนไดต้ามจ านวนหุ้นท่ีมี หรือตาม

จ านวนหุ้นท่ีไดรั้บมอบฉันทะมา โดยถือวา่ 1 หุ้น เท่ากบั 1 คะแนนเสียง    โดยในการโหวต จะไม่สามารถแบ่งคะแนนใน
การโหวตได ้ยกเวน้เสียแต่เป็นผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ท่ีท าหนา้ท่ีดูแล
หลกัทรัพยใ์หก้บันกัลงทุนต่างชาติ ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บมอบฉนัทะแบบ ข ซ่ึงผูม้อบฉนัทะไดท้ าการระบุการลงคะแนนมาแลว้ 
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ผูรั้บมอบจะตอ้งลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไว ้โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได ้ดงัน้ีคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรือ งดออกเสียง 

2. เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียน จะท าการพิมพบ์ตัรลงคะแนนให ้ส าหรับกรณีต่อไปน้ี 
  1) ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง  
  2) ผูรั้บมอบฉันทะ ทั้งท่ีไดรั้บการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีท่ีผูม้อบฉันทะให้สิทธิผูรั้บมอบ

ฉนัทะลงคะแนนแทนไดใ้นวาระท่ีระบุ 
              3. เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนจะไม่พิมพบ์ตัรคะแนน ในกรณีท่ี ผูม้อบฉันทะไดร้ะบุการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ แลว้ 
โดยมอบใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมแทน และออกเสียงใหต้รงตามท่ีผูม้อบฉนัทะประสงค ์ 
 4. ก่อนท่ีจะท าการเรียกเก็บบตัรลงคะแนน เพ่ือท าการอนุมติัในแต่ละวาระนั้น ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถสอบถาม 
รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ได ้ในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการจะสอบถามให้ยกมือ และแจง้ช่ือ นามสกุล 
พร้อมทั้งช้ีแจงดว้ยวา่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองหรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
 5. ส าหรับในการนบัคะแนน บริษทัจะใชร้ะบบการนบัคะแนนโดยบาร์โคด้ เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของ
ผูถื้อหุ้น บริษทัจะใชก้ารนบัคะแนนโดยเป็นการเทคะแนนไปทางเห็นดว้ยและส าหรับการลงมติในแต่ละวาระ จะเรียกเก็บ
บตัรลงคะแนน กรณีท่ีท่านผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการลงคะแนนเป็นไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียงเท่านั้น 
 6. หากผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่านใดประสงค์ท่ีจะออกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ท่ีจะ
ลงคะแนนเสียงในวาระท่ีเหลือ สามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยส่งบตัรลงคะแนนพร้อมเซ็นช่ือใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ก่อนออก
จากหอ้งประชุม  
 7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลงัจากท่ีประธานร้องขอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัในแต่ละวาระ โดยผลการนับ
คะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผูถื้อหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง ผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บสิทธิให้ลงคะแนนแทน และ
รวมถึงกรณีท่ีผูม้อบฉนัทะระบุคะแนนไวล่้วงหนา้ผา่นทางผูรั้บมอบฉนัทะ 
 8. ในกรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากนั ประธานจะท าการโหวตเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเพ่ือเป็นการช้ีขาด 
 9. กรณีท่ีมีผลท าใหก้ารลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือท่ีเรียกวา่บตัรเสียนั้น มีดงัน้ี 
  1. บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน 
  2. ผูล้งคะแนนไม่ท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องคะแนน 

   3. บตัรลงคะแนนท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกวา่ 1 ช่อง ยกเวน้กรณีของผูม้อบฉนัทะเป็น          
คสัโตเดียนท่ีสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียงมากนอ้ยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได ้

                4. บตัรลงคะแนนช ารุด จนไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคท่ี์จะลงคะแนนเช่นใด 
 และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลท่ีดี ผูด้  าเนินรายการไดเ้ชิญอาสาสมคัรจากผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมมาเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน และแจง้เพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนใน
บตัรลงคะแนน ให้ลงลายมือช่ือดว้ยปากกาก่อนทุกคร้ัง และกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงคจ์ะสอบถามค าถามใด ๆ ให้
แจง้ช่ือ นามสกลุ ก่อนสอบถามทุกคร้ัง 
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที ่26 เมษายน 2561 
ผูด้  าเนินรายการช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่าส าหรับวาระท่ี 1 น้ีเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการ

ลงคะแนนรายละเอียดในวาระน้ีนั้น ผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดไดจ้ากเอกสารแนบ 1 ท่ีส่งไปพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุม 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวภทัร์นรินทร์ มลิวลัย ์ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี เป็นผูช้ี้แจง
รายละเอียดต่าง ๆ ในวาระน้ี 

นางสาวภทัร์นรินทร์ มลิวลัย ์ ไดก้ล่าวสรุปต่อท่ีประชุม ถึงรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  
ซ่ึงมีเน้ือหาตามเอกสารแนบท่ีส่งไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  
      ผูด้  าเนินรายการไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้สอบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

มต ิ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ 
 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนนิงานของบริษัทประจ าปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
ผูด้  าเนินรายการช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่าส าหรับวาระท่ี 2 น้ีเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการ

ลงคะแนน  รายละเอียดในวาระน้ีผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดไดจ้ากเอกสารแนบ 2 ท่ีส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุม 

ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 และไดร้ายงานท่ีประชุมถึงผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ดงัน้ี 

ในปี 2561 บริษทัมีรายไดร้วม 1,018 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราการเติบโตร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  ประกอบ
ไปดว้ย รายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาวางระบบ 616 ลา้นบาท รายไดจ้ากธุรกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์และบ ารุงรักษา 400 ลา้นบาท 
และรายไดอ่ื้น 2 ลา้นบาท บริษทัมีก าไรสุทธิ  86 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราการเติบโตร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยเป็นผลมา
จาก การมีรายไดท่ี้มากข้ึน และความสามารถในการบริหารตน้ทุนโครงการไดดี้ข้ึน    

ในส่วนของรายไดแ้ยกตามกลุ่มธุรกิจ  บริษทัมีสดัส่วนรายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาวางระบบคิดเป็นสดัส่วนร้อย
ละ 61 และรายไดจ้ากธุรกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์และบ ารุงรักษาร้อยละ 39 ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายตวัของงานโครงการ
ใหม่ตามนโยบายของทางภาครัฐ ในส่วนของก าไรขั้นตน้ในปี 2561 แบ่งเป็นสดัส่วนร้อยละ 59 จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ 
และร้อยละ 41 จากธุรกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์และบ ารุงรักษา ตามล าดบั 

ในส่วนของรายไดแ้ยกตามกลุ่มลูกคา้ ในปี 2561 บริษทัมีสดัส่วนรายไดจ้ากลูกคา้ภาครัฐและภาคเอกชน คิด
เป็นร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามล าดบั เปรียบเทียบกบัปี 2560 บริษทัมีสดัส่วนรายไดจ้ากลูกคา้ภาครัฐและภาคเอกชน คิด
เป็นร้อยละ 59 และร้อยละ 41 ตามล าดบั 

ในปี 2561 ส าหรับธุรกิจรับเหมาวางระบบ บริษทัมีรายไดเ้ป็นจ านวน 616 ลา้นบาท โดยมีก าไรขั้นตน้ท่ีร้อย
ละ 16  ซ่ึงเติบโตจากปีก่อนท่ีมีรายได ้545 ลา้นบาท และส าหรับธุรกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์และบ ารุงรักษา บริษทัมีรายได ้
400 ลา้นบาท  เม่ือเทียบกบัปี 2560 อยู่ท่ี 412 ลา้นบาท ส่วนก าไรขั้นตน้ท่ีร้อยละ 18 ในปี 2561 และร้อยละ 14 ในปี 2560 
ตามล าดบั 

ส าหรับก าไรขั้นตน้และก าไรสุทธินั้น ในปี 2561 บริษทัมีก าไรขั้นตน้จ านวน 171 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
ก าไรขั้นตน้ร้อยละ 17 สูงข้ึนกวา่ปีก่อนซ่ึงมีก าไรขั้นตน้จ านวน 145 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 15 ในส่วน
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ของก าไรสุทธิ ในปี 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 86 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 8 ของรายได ้เปรียบเทียบกบั
ปี 2560 มีก าไรสุทธิจ านวน 66 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 7 ของรายได ้ 

มูลค่า backlog ณ ส้ินปี 2561 มีจ านวน 1,456 ลา้นบาท สูงข้ึนกวา่ปีก่อนซ่ึงมีจ านวน 672 ลา้นบาท 
ดา้นสินทรัพยร์วมของบริษทั ณ ส้ินปี 2561 เทียบกบัส้ินปี 2560  มีจ านวน 854 ลา้นบาท และจ านวน 971 

ลา้นบาท ตามล าดบั หน้ีสินรวมของบริษทั ณ ส้ินปี 2561 เทียบกบัส้ินปี 2560  มีจ านวน 335 ลา้นบาท และจ านวน 475 ลา้น
บาท ตามล าดบั  ส่วนของผูถื้อหุ้น  ณ ส้ินปี  2561 เทียบกบัส้ินปี 2560  มีจ านวน 519 ลา้นบาท และจ านวน 496 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยมีอตัราส่วนทางการเงิน D/E Ratio ณ ส้ินปี 2561 เท่ากบั 0.65 เทียบกบัส้ินปี 2560 ซ่ึงมีอตัราเท่ากบั 0.96 เท่า 

เม่ือเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ระหวา่งบริษทักบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมเดียวกนัในตลาด
หลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ MAI (TECH) นั้น อตัราส่วน ROA ของปี 2561 และ 2560 ของบริษทัเท่ากบัร้อยละ 11.82  และ 11.81
เปรียบเทียบกบัคา่เฉล่ีย MAI (TECH) ซ่ึงมีอตัราเท่ากบัร้อยละ 2.20  และ 3.14 ตามล าดบั ขณะท่ีอตัราส่วน ROE ของปี 2561 
และ 2560 ของบริษทัเท่ากบัร้อยละ 16.70  และ 20.01 เปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ีย MAI (TECH) ซ่ึงมีอตัราเท่ากบัร้อยละ -1.17  
และ 2.37 ตามล าดบั 
                        ผูด้  าเนินรายการไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม  

นายพรศกัด์ิ ชยัวณิชยา ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ผูถื้อหุน้บริษทั สอบถามวา่ ตามท่ีมี
ข่าววา่ บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ในบริษทั เอก็ซ์เปิร์ท เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอมมูนิเคชัน่จ ากดั (EEC) นั้น  ขณะน้ีผลของการซ้ือหุน้
ดงักล่าวเป็นอยา่งไร รายไดผ้ลตอบแทนเป็นไปตามท่ีประมาณการไวห้รือไม่  

ประธานฯ ไดช้ี้แจงวา่ การเขา้ซ้ือหุน้ในบริษทั EEC นั้นเกิดข้ึนในช่วงตน้ปี 2562  จึงยงัไม่เก่ียวขอ้งกบัผลการ
ด าเนินงานของปี 2561 โดยในส่วนของตวัเลขของผลประกอบการรวมของปีน้ีนั้น  ยงัอยูร่ะหวา่งกระบวนการท างาน  ซ่ึง
เม่ือเสร็จส้ินและผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ จะไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเป็นล าดบัต่อไป 

ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม  
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ตามท่ีเสนอ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการ

รายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  
ผูด้  าเนินรายการช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ส าหรับวาระท่ี 3 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้

ท่ีมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดในวาระน้ี ผูถื้อหุน้สามารถพิจารณารายละเอียดไดจ้ากเอกสารแนบ 2 ท่ี
ส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ผูส้อบบญัชีของบริษทัไดท้ าการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2561 ของ
บริษทัส าหรับรอบบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาอนุมติัจากการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อย ตามรายละเอียดเอกสารท่ีแนบ และไดม้อบหมายให้นางสาวภทัร์นรินทร์ มลิวลัย ์
เป็นผูก้ล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินต่อท่ีประชุม 

นางสาวภทัร์นรินทร์ มลิวลัย ์ไดร้ายงานท่ีประชุมถึงผลประกอบการส าหรับปี 2561 โดยมียอดรายไดร้วมปี 
2561 อยูท่ี่ 1,017.95 ลา้นบาท ขณะท่ีปีก่อน มีจ านวน 958.52 ลา้นบาท มีอตัรการเติบโตร้อยละ 6.20 ในส่วนของก าไรสุทธิ
ส าหรับปี 2561 มีจ านวน 85.71 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 8.42 ของรายไดร้วมและมีก าไรต่อหุ้นเท่ากบั 0.19 บาทต่อหุน้ 
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัผลประกอบการในปี 2560 บริษทัมีก าไรจ านวน 66.18 ลา้นบาท และมีก าไรต่อหุ้นเท่ากบั 0.20 บาท
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ต่อหุน้  โดยปี 2560  เป็นปีท่ีบริษทัเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ละเพ่ิมทุน  การค านวณก าไรต่อหุน้ของปี 2560 จึงใช้
จ านวนหุน้ถวัเฉล่ีย  ก าไรท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 นั้นมีสาเหตุหลกัมาจากความสามารถในการท ารายไดแ้ละการควบคุมตน้ทุน
ท่ีดีข้ึน 

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินนั้นบริษทัมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 854.18 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อน มี
จ านวน 971.26 ลา้นบาท  สินทรัพยท่ี์ลดลงนั้นมาจากการลดลงของลูกหน้ีขณะท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของเงินสด เน่ืองจากปลายปี 
2560 มีลูกหน้ีรายหน่ึงมูลค่าประมาณหน่ึงร้อยลา้นบาท อยูร่ะหวา่งกระบวนการแกไ้ขสัญญา เม่ือกระบวนการดงักล่าวเสร็จ
ส้ินลงจึงช าระหน้ีได ้ในส่วนของสินคา้คงเหลือมีมูลค่าลดลงจาก 148.75 ลา้นบาท เหลือ 55.97 ลา้นบาท เน่ืองจาก ณ ส้ินปี 
2560 มีงานโครงการขนาดใหญ่ ท่ีมีการส่งของช่วงปลายปี แต่ระหว่างปี 2561 ไดมี้การทยอยเบิกใชสิ้นคา้ดงักล่าว ดา้น
หน้ีสินรวมมีจ านวนเท่ากบั 335.13 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัส้ินปี 2560  ซ่ึงมีจ านวน 474.92 ลา้นบาท โดยบริษทัมี
หน้ีสินหมุนเวยีนเป็นสดัส่วนหลกั โดยรายการหลกัไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้ซ่ึงเป็นลกัษณะปกติของธุรกิจ  ส าหรับส่วนของผูถื้อ
หุ้นนั้น ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระ และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเท่ากบัปีก่อน ก าไรสะสมมีการจดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย
เพ่ิมข้ึนเป็น 10.3 ลา้นบาท ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมเป็น 128.69 ลา้นบาท รวมส่วนของผูถื้อหุน้ทั้งส้ินเท่ากบั 519.05 
ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อนมีจ านวน 496.34 ลา้นบาท 

ส าหรับงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้นั้น ในปี 2561 บริษทัมีการประกาศจ่ายเงินปันผลรวมเป็น
จ านวน 63 ลา้นบาท  

ในส่วนของงบกระแสเงินสด บริษทัมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 203.27 ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อนมี
จ านวน 16.91 ลา้นบาท  โดยรายการหลกัท่ีส าคญัท่ีสะทอ้นกระแสเงินสดน้ี ไดแ้ก่  ก าไรจากการด าเนินงาน  มีเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมการลงทุนเท่ากบั 21.96 ลา้นบาท โดยรายการหลกัไดแ้ก่ เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง เน่ืองจากผลของ
การเจรจาต่อรองกบัธนาคารไดดี้ข้ึน  บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั -63.42 ลา้นบาท โดยรายการหลกั
มาจาก การจ่ายเงินปันผล 63.00 ลา้นบาท โดยมูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปีเท่ากบั 350.28 ลา้นบาท 

ผูด้  าเนินรายการไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดงันั้นผูด้  าเนินรายการจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัประจ าปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 

มติท่ีลงคะแนนเสียง 
จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 251,051,379 100 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเพ่ิม 1 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเพ่ิมข้ึน 672,560 หุ้น  รวมมีผูถื้อ
หุ้นและผูรั้บมอบฉันทะในวาระน้ีทั้ งส้ินจ านวน 55 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 251,051,379 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.79 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
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วาระที ่4   พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
 วาระที ่4.1    พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

ผูด้  าเนินรายการช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบวา่ส าหรับวาระท่ี 4.1 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบถึง ผลประกอบการในปี 2561 โดยบริษทัมีก าไรสุทธิ เป็นจ านวน 
85.71 ลา้นบาท และเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดใหบ้ริษทัตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือ
กฎหมายอ่ืนก าหนดให้ตอ้งมีทุนส ารองมากกวา่นั้น ในช่วงปี 2561 บริษทัไดมี้การจดัสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายเป็นจ านวน  4.3 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 5.01 ของก าไรสุทธิประจ าปี   ภายหลงัจดัสรรแลว้ ทุนส ารองจะเป็น
จ านวนทั้งส้ิน 10.3 ลา้นบาท และก าไรส่วนท่ีเหลือ บริษทัจะจดัเป็นก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรต่อไป 

ผูด้  าเนินรายการไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้สอบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดงันั้น ผูด้  าเนินรายการจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มต ิ     ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัจดัสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ดว้ยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 

มติท่ีลงคะแนนเสียง 
จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 251,051,379 100 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 

 วาระที ่4.2   พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
ผูด้  าเนินรายการช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ส าหรับวาระท่ี 4.2 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ประธานฯ ไดแ้ถลงในท่ีประชุมวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 47  ขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2561 ใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้น ในอตัรา 0.09 บาท (เกา้สตางค)์ ต่อหุ้น มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 40,500,000 บาท (ส่ีสิบลา้นห้าแสนบาท) โดยก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธี 
Record Date ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

ทั้งน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาล จากผลการประกอบการระหว่างเดือนมกราคม – กนัยายน 2561 ในอตัรา 0.05 บาท (ห้าสตางค)์ ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 22,500,000 บาท (ยีสิ่บสองลา้นหา้แสนบาท) โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561  
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ดงันั้นจากผลการด าเนินงานในปี 2561 บริษทัจะจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัรา 0.14 บาท 
(สิบส่ีสตางค)์ ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 63,000,000 บาท (หกสิบสามลา้นบาท) เป็นสัดส่วนร้อยละ 77.38 ของก าไรสุทธิ
ภายหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายในปี 2561 

ผูด้  าเนินรายการไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดงันั้นผูด้  าเนินรายการจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจ่ายปันผล   ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 

มติท่ีลงคะแนนเสียง 
จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 251,051,379 100 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 

 
วาระที ่ 5     พจิารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 18 ก าหนดวา่กรรมการ จะตอ้งลาออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 โดยอตัรากรรมการท่ีตอ้ง
ลาออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจากบริษทัจดทะเบียน ให้จบัฉลากวา่ผูใ้ดจะลาออก ซ่ึงกรรมการท่ีออก
จากต าแหน่งตามวาระในคร้ังน้ี  คือ 

1. นายเสกสรรศ ์รอยลาภเจริญพร  ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ  
      และกรรมการอิสระ 

2. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล   กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร 
      และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายอนุวติัร์ เหลืองทวกีลุ   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายช่ือของบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลใดเขา้รับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยรายละเอียดผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ ้
ถือหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ผูด้  าเนินรายการช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ส าหรับวาระท่ี 5 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไดน้ าเสนอประวติัของกรรมการขา้งตน้ โดยไดพ้ิจารณาลงคะแนนเสียงเป็น
รายบุคคล ดงัน้ี 
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 พิจารณาเลือกตั้ง นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร กลับเข้าด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

ผูด้  าเนินรายการไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดงันั้นผูด้  าเนินรายการจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให ้นายเสกสรรศ ์รอยลาภเจริญพร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
บริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 

มติท่ีลงคะแนนเสียง 
จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 251,051,379 100 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 

 

 พิจารณาเลือกตั้ง นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

ผูด้  าเนินรายการไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดงันั้นผูด้  าเนินรายการจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 

มติท่ีลงคะแนนเสียง 
จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 251,051,379 100 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 

 

 พิจารณาเลือกตั้ง นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อสิระ 

ผูด้  าเนินรายการไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดงันั้นผูด้  าเนินรายการจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให ้นายอนุวติัร์ เหลืองทวกีลุ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 
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มติท่ีลงคะแนนเสียง 
จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 251,051,379 100 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 

  
วาระที ่6        พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

ผูด้  าเนินรายการช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่าส าหรับวาระท่ี 6 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของท่านผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุม 

   ประธานฯ เป็นผูแ้ถลงรายละเอียดต่อท่ีประชุมดงัน้ี ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 33 ก าหนดใหก้รรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ีจาก
บริษทั ซ่ึงค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงินรางวลั เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียงและโบนสั จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2562 ดงัน้ี 
 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม (บาท) / คร้ัง 

ปี 2562 ปี 2561 
ประธานกรรมการบริษทั 20,000.00 20,000.00 
กรรมการบริษทั 10,000.00 10,000.00 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000.00 10,000.00 
กรรมการตรวจสอบ 10,000.00 5,000.00 
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ  ไม่มี ไม่มี 

 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)  

ปี 2562 ปี 2561 
กรรมการท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริหารท่ีไม่ไดด้ ารงต าแหน่ง
ผูบ้ริหารของบริษทั  
ค่าโทรศพัทแ์ละค่าเดินทางตามจริง 

80,000.00 80,000.00 

ผลประโยชน์อ่ืน ๆ  ไม่มี ไม่มี 
 

                       ผูด้  าเนินรายการไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม  
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นายพรศกัด์ิ ชยัวณิชยา ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ผูถื้อหุน้บริษทั สอบถามวา่ จากขอ้มูล
รายงานประจ าปี 2561 หนา้ 67 บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ใหก้บักรรมการเพียงท่านเดียวนั้น  เหตุใดจึงตอ้งจ่าย และ
เหตุใดจึงจ่ายเพียงท่านเดียว  

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวภทัร์นรินทร์ มลิวลัย ์เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม 
นางสาวภทัร์นรินทร์ มลิวลัย์ ช้ีแจงว่า เน่ืองด้วยกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 7 ท่าน โดยเป็น

กรรมการอิสระ 3 ท่าน ส่วนท่ีเหลืออีก 4 ท่านเป็นกรรมการท่ีมีอ านาจผูกพนั โดยท่านท่ีไดรั้บค่าตอบแทนอ่ืนนั้น ยงัด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริหารเพ่ิมเติมอีกดว้ย และไม่ไดเ้ป็นพนกังานบริษทัท่ีไดรั้บเงินเดือน จึงเห็นควรท่ีเสนอใหค้่าตอบแทน
ดงักล่าว 

ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม ผูด้  าเนินรายการจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติั ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด

ตามท่ีเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีลงคะแนนเสียง 
จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 251,051,379 100 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 

 
วาระที ่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 

ผูด้  าเนินรายการช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบวา่ส าหรับวาระท่ี 7 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัโดยเสียงขา้งมากของท่าน
ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวภทัร์นรินทร์ มลิวลัย ์เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระน้ี 
นางสาวภทัร์นรินทร์ มลิวลัย ์แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ท่ีก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี ขอ
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ง 

- นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958  หรือ 
- นางสาวโกสุมภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6011 หรือ 
- นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 

แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งส้ินจ านวน 1,800,000 บาท  
โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ซ่ึงไดผ้่านการอนุมติัจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อย โดยพิจารณาถึง
ผลงานท่ีผ่านมา ผลการตรวจ การส่งมอบงาน การเขา้ร่วมประชุมกบับริษทั มีความน่าเช่ือถือและมีคุณภาพตามเหมาะสม 
และผูส้อบบญัชีไม่มีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบับริษทั  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2562 

ผูด้  าเนินรายการไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดงันั้นผูด้  าเนินรายการจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 



 

 

12 

 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติั แต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 โดยมี
รายละเอียดตามท่ีเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 

มติท่ีลงคะแนนเสียง 
จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 251,051,379 100 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 

 
วาระที ่ 8          พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

ผูด้  าเนินรายการไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นในเร่ืองอ่ืน ๆ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ซกัถาม ดงัน้ี 

นายพรศกัด์ิ ชยัวณิชยา ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ผูถื้อหุน้บริษทั สอบถามถึงแผนงาน
ปีน้ีของบริษทัจะเป็นอย่างไร  และตามท่ีบริษทัรายงานในวาระก่อนว่าสัดส่วนลูกคา้ภาคเอกชนลดลง  จะเป็นไปตามน้ี
หรือไม่ 

ประธานฯ เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม โดยช้ีแจงวา่ ในส่วนการด าเนินงานนั้น เม่ือดูจาก Order Backlog  ณ ส้ินปี 
2561 ซ่ึงมีจ านวน 1,456 ลา้นบาทนั้น เป็นสัญญาณชดัเจนวา่บริษทัยงัคงมีอตัราการเติบโตของรายไดจ้ากโครงการท่ีมีอยูใ่น
ขณะน้ี ในเร่ืองสดัส่วนลูกคา้นั้น จากการท่ีปัจจุบนับริษทัมีฐานะการเงินท่ีดีข้ึนจากการจดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั มี
ศกัยภาพในการท างานโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน ท าให้สัดส่วนการเขา้ท างานกบัภาครัฐดีข้ึน โดยประมาณการวา่ปีถดัไป
สดัส่วนการท างานกบัภาครัฐจะอยูป่ระมาณ 70 -80%  โดยส่วนงานบ ารุงรักษาโครงข่ายซ่ึงเป็นลูกคา้เอกชน ก็คาดวา่จะยงัคง
มีงานส่วนน้ีต่อไป 

เม่ือไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก  ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.   

ลงช่ือ.............................................................ประธานท่ีประชุม 
                                                                                               (นายมนชยั มณีไพโรจน์) 
                                                                                               ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

ลงช่ือ.............................................................     
                                                                                          (นางสาวธนญักรณ์ คลงัเปรมจิตต)์ 
                                                                                                     เลขานุการบริษทั 


