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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 

เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ  คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ห้องคริสตัลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคาร อี/คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 
(ซีดีซี) ตั้งอยู่เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.พงศ์ศักติฐ์   เสมสันต์  ประธานกรรมการ   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
2. พลอากาศเอกบุรีรัตน์  รัตนวานิช รองประธานกรรมการ  กรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
3. ดร.เปรมวดี  ฟองศิร ิ  กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

และกรรมการอิสระ 
4. ดร.ศิริเดช   คำสุพรหม  กรรมการ  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ 
5. นายไรวินท์  เลขวรนันท์  กรรมการ   ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
                 และรักษาการ CFO    
6. นายรชต    ยอดบางเตย  กรรมการ   กรรมการบริหารความเสี่ยง  กรรมการบริหาร  

และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
7. นางสาวชุติกา  สทุธิกาญจนังกูร กรรมการ   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
กรรมการบริหาร  และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

8. นางสาววราลี  เลขวรนันท์  กรรมการ 
9. นายชานนท์  พฤกประสงค์  กรรมการ  กรรมการบริหารความเสี่ยง  กรรมการบริหาร  

และ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
10. นางสาวขนิษฐา  ฤทธิ์เพชร  กรรมการ  กรรมการบริหารความเสี่ยง  กรรมการบริหาร  

และผู้อำนวยการอาวุโส 

 
กรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม     
     -ไม่ม-ี 

(ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 100  ของกรรมการบริษัททั้งหมด)  
 
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม   

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด 
1. นางสาวชลิดา  คงปรัชญา    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  10015 
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ที่ปรึกษากฎหมาย 
  บริษัท ดี ลีกัลแอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด 

1. นายสัญญา  จันทรัตน์ 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวประไพ     พิมพา  กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน 
2. นายเกื้อกานต์      ชุ่มเชื้อ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน 
3. นางสาวศิริภรณ์    แก้วสิทธิ์  กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ นักลงทุนสัมพันธ์ 
4. นายธีรศักดิ์         ชอบทอง  ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท  
5. นางสาวดนตรี      สีขันธ์  นิติกร  

 
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

1. คุณพิเชษฐ    อิสโร   อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น   
 
ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน 
 บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด  

เริ่มการประชุม เวลา  14.00  น. 

ดร.พงศ์ศักติฐ์   เสมสันต์  ประธานกรรมการ   ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวต้อนรับ ผู้ถือหุ้น 
สู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  ของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  และ มอบหมายให้  
นายบัณฑิต  ประทุมตะ  รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

นายบัณฑิต  ประทุมตะ  พิธีกร  ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท   ผู้สอบบัญชี   และที่ปรึกษากฎหมายของบรษิัทฯ 
พร้อมได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม  ดังนี้ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 25 ราย  นับจำนวนหุ้น 
รวมได้ 171,072,926 หุ้น  และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 23 ราย  นับจำนวนหุ้นรวมได้ 208,752,155 หุ้น   รวมท้ังสิ้น 48 ราย 
นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้  379,825,081 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 67.8259 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 560,000,000 หุ้น  
ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท  ซึ่งกำหนดว่า  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้น  
หรือ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน         
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็น 
องค์ประชุม  
 

 พิธีกร  เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นพิธีกรได้ทำการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม  ตามมาตรา 
98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ที่ กําหนดให้ต้องมีการจัดประชุม     
ผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ  และ ด้วยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
2562  ในวันที่ 22 เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ห้องคริสตัลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคาร    
อี/คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ตั้งอยู่เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
10240  บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบการประชุม 3 ทาง ได้แก่     
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ที่ปรึกษากฎหมาย 
  บริษัท ดี ลีกัลแอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด 

1. นายสัญญา  จันทรัตน์ 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวประไพ     พิมพา  กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน 
2. นายเกื้อกานต์      ชุ่มเชื้อ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน 
3. นางสาวศิริภรณ์    แก้วสิทธิ์  กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ นักลงทุนสัมพันธ์ 
4. นายธีรศักดิ์         ชอบทอง  ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท  
5. นางสาวดนตรี      สีขันธ์  นิติกร  

 
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

1. คุณพิเชษฐ    อิสโร   อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น   
 
ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน 
 บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด  

เริ่มการประชุม เวลา  14.00  น. 

ดร.พงศ์ศักติฐ์   เสมสันต์  ประธานกรรมการ   ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวต้อนรับ ผู้ถือหุ้น 
สู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  ของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  และ มอบหมายให้  
นายบัณฑิต  ประทุมตะ  รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

นายบัณฑิต  ประทุมตะ  พิธีกร  ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท   ผู้สอบบัญชี   และที่ปรึกษากฎหมายของบรษิัทฯ 
พร้อมได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม  ดังนี้ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 25 ราย  นับจำนวนหุ้น 
รวมได้ 171,072,926 หุ้น  และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 23 ราย  นับจำนวนหุ้นรวมได้ 208,752,155 หุ้น   รวมท้ังสิ้น 48 ราย 
นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้  379,825,081 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 67.8259 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 560,000,000 หุ้น  
ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท  ซึ่งกำหนดว่า  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้น  
หรือ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน         
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็น 
องค์ประชุม  
 

 พิธีกร  เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นพิธีกรได้ทำการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม  ตามมาตรา 
98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ที่ กําหนดให้ต้องมีการจัดประชุม     
ผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ  และ ด้วยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
2562  ในวันที่ 22 เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ห้องคริสตัลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคาร    
อี/คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ตั้งอยู่เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
10240  บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบการประชุม 3 ทาง ได้แก่     

สิ่งที่แนบมาด้วย 1 
 

  1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์  
  2. บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ และ 
  3. บริษัทฯ ได้เผยแพร่กำหนดการและรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ   
  เพื่อให้การประชุมดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี   พิธีกรได้ชี้แจง
ให้ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม  หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระดังนี้ 

1. ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมต่อเนื่องกัน โดยไม่มีการสลับวาระการประชุม      

2. ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯได้ใช้ระบบ บาร์โค้ด ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนแล้ว    จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน     เว้นแต่ ผู้รับมอบฉันทะที่ 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงมติตามความประสงค์ของตนในหนังสือมอบฉันทะมาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะ
ดังกล่าวจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะกำหนดมาล่วงหน้านี้บันทึกในระบบ
และนำมานับรวมเมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ      
         3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่า 
1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงเรื่อง
นั้น เว้นแต่ การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยในการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนได้ กรณีที่ผลการ
ลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด     
       4. ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่ได้รับบัตรลงคะแนน  ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ สามารถลงมติ “ เห็นด้วย”  
“ ไม่เห็นด้วย ”หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระ      
      5. เมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
     6. การนับผลการลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

6.1  วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม    และออกเสียง 
ลงคะแนนได้แก่ ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5  และระเบียบวาระที่ 7  ซึ่งตาม
ระเบียบวาระข้างต้นจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็น
ด้วย” เท่านั้น โดยไม่นับคะแนน “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหักออก
จากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ    
      ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ลงคะแนนในบัตรที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนสียงในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนน ไว้ก่อน 
และส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม     

โดยในระเบียบวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระ ประจำปี 2562  บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ในกรณีนี้  จะนับเฉพาะคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น โดยไม่นับคะแนน “งดออก
เสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะ
ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ลงคะแนนในบัตรที่บริษัทฯ จัด
ให้ และยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ   สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้เก็บ
บัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้นในแต่ละวาระย่อย  

   6.2  วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 6 ในกรณีนี้ จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” 
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และ “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงมาหักออกจากคะแนน
เสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้
ลงคะแนนในบัตรที่บริษัทฯ จัดให้ และ ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับ
ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม  
             6.3  ส่วนวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบจะ
ไม่มีการลงมติ 

7. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย   
  7.1  บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง      
          7.2  บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน      
          7.3  บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือกำกับ      
          7.4  บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่      

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง   
8. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดย

ส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม     
9. คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน    
10. บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุม   
11. การซักถามและแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มีโอกาส

ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดยไม่เป็นการรบกวนเวลาของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านอื่น
มากเกินสมควร ขออนุญาตชี้แจงแนวปฏิบัติในการซักถามหรือแสดงความเห็น ดังนี้     

11.1  ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ  ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณายกมือ
ขึ้น เพื่อแสดงตนและให้ประธานในที่ประชุมอนุญาต ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดง
ความเห็นหลายท่าน ประธานในที่ประชุมจะพิจารณาโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังมิได้มีโอกาสซักถามหรือ
แสดงความเห็นก่อน ซึ่งประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้จัดลำดับให้      

11.2  เม่ือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับอนุญาตจากประธานในที่ประชุมแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ 
ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความเห็นทุกครั้ง และหากเป็นผู้รับมอบฉันทะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วย 
เพื่อบริษัทฯ จะได้บันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ การซักถามหรือแสดงความเห็นจะต้องเป็นการกล่าวกับ
ประธานในที่ประชุมเท่านั้น จะไม่มีการกล่าวโต้แย้งกับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายอื่น และต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
         11.3  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา   ขอให้นำไปซักถาม
หรือแสดงความเห็นในวาระอื่นๆในช่วงท้ายของการประชุม      
          11.4  บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ส่งคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง  เป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯได้เ ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
เผยแพร่ข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม เสนอวาระ และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็น
กรรมการ ล่วงหน้ามา      
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และ “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงมาหักออกจากคะแนน
เสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้
ลงคะแนนในบัตรที่บริษัทฯ จัดให้ และ ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับ
ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม  
             6.3  ส่วนวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบจะ
ไม่มีการลงมติ 

7. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย   
  7.1  บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง      
          7.2  บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน      
          7.3  บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือกำกับ      
          7.4  บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่      

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง   
8. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดย

ส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม     
9. คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน    
10. บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุม   
11. การซักถามและแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มีโอกาส

ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดยไม่เป็นการรบกวนเวลาของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านอื่น
มากเกินสมควร ขออนุญาตชี้แจงแนวปฏิบัติในการซักถามหรือแสดงความเห็น ดังนี้     

11.1  ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ  ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณายกมือ
ขึ้น เพื่อแสดงตนและให้ประธานในที่ประชุมอนุญาต ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดง
ความเห็นหลายท่าน ประธานในที่ประชุมจะพิจารณาโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังมิได้มีโอกาสซักถามหรือ
แสดงความเห็นก่อน ซึ่งประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้จัดลำดับให้      

11.2  เม่ือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับอนุญาตจากประธานในที่ประชุมแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ให ้
ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความเห็นทุกครั้ง และหากเป็นผู้รับมอบฉันทะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วย 
เพื่อบริษัทฯ จะได้บันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ การซักถามหรือแสดงความเห็นจะต้องเป็นการกล่าวกับ
ประธานในที่ประชุมเท่านั้น จะไม่มีการกล่าวโต้แย้งกับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายอื่น และต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
         11.3  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา   ขอให้นำไปซักถาม
หรือแสดงความเห็นในวาระอื่นๆในช่วงท้ายของการประชุม      
          11.4  บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ส่งคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง  เป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯได้เ ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
เผยแพร่ข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม เสนอวาระ และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็น
กรรมการ ล่วงหน้ามา      
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เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และ ธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญอาสาสมัครจาก ผู้ถือหุ้นที่มาเข้า
ร่วมประชุม  เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน  ซึ่งมีนายณัฐธีร์ พรเมธีธนนันท์ (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ยกมือ
อาสาสมัครเป็นตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมในการตรวจสอบการนับคะแนน  จากนั้นจึงเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบ
วาระประชุม ดังต่อไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2561    

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  ซึ่งได้จัดประชุม
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ซึ่งได้นำส่งไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว  ดังรายละเอียด ตามสิ่งที่แนบ 1 (หน้า 11- หน้า 26) 

 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามเพ่ิมเติม  
เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้   

เห็นด้วย             379,815,081  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
  ไม่เห็นด้วย       0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.0000  

 งดออกเสียง           10,000  เสียง                      
    บัตรเสีย       0       เสียง 

 
ระเบียบวาระที่  2   รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท  ประจำปี  2561  

 ประธานฯ  ได้แจ้งต่อที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้น เกี ่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ซึ่ง                            
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอรายงานต่อผู้ถือหุ้น  ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี     
2561 ซึ่งได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล QR Code) 
ประธานมอบหมายให้ คุณไรวินท์  เลขวรนันท์  ตำแหน่ง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการ CFO  ได้นำเสนอและ
ชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  ประจำปี 2561   ทั้งนี้ คุณไรวินท์  เลขวรนันท์  ได้มอบหมายให้ คุณเกื้อกานต์  
ชุ ่มเชื ้อ   ตำแหน่ง ผู ้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุป
สาระสำคัญ ดังนี้  

• งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ข้อมูลทางการเงินรวม(หน่วย:ล้านบาท) 

งบกำไรขาดทุน พ.ศ.2561 พ.ศ.2560                         เปลี่ยนแปลง 
รายได้จากการดำเนินงานรวม 1,672.58 1,580.25  92.32 
ต้นทุนจากการดำเนินงานรวม 1,486.29 1,335.73   
กำไรขั้นต้น 186.29 244.53  (58.24) 
อัตรากำไรขั้นต้น 11.1% 15.5%   
รายได้อื่นๆ 1.73 5.33  (3.60) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 120.54 114.78  5.76 
 7.2% 7.3%   
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งบกำไรขาดทุน พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 เปลี่ยนแปลง 
ต้นทุนทางการเงิน 55.47 58.74  (3.27) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4.08 6.29   
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าปรับ 79.61 -  79.61 
กำไรสำหรับปี (71.68) 70.04  (141.72) 
 (4.3%) 4.4%   

 

ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560   
รายได้จากการดำเนินงานรวม ในปี 2561 เพิ่มขึ้น 92.32 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยในปี 2561 มีรายได้ 

1,672.58 ล้านบาท และในปี 2560 มีรายได้ 1,580.25 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่ากำไรลดลง  (141.72) ล้านบาท จากปี 2560 มีผล
กำไร 70.04 ล้านบาท และในปี 2561 มีผลขาดทุน (71.68) ล้านบาท สาเหตุที่บริษัทฯมีรายได้มากขึ้นแตก่ำไรลดลง เนื่องมาจาก 

1. อัตรากำไรขั้นต้นปี 2561 ลดลง  (4.50 %)  เมื่อเทียบกับปี 2560  โดยปี 2560 มีอัตรากำไรขั้นต้น 15.5%  
ในขณะที่ปี 2561 มีอัตรากำไรขั้นต้น 11.1%    

2. มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าปรับ 79.61 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า  
รายได้อื่น  ในปี 2561 ลดลง (3.60) ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยรายได้อื่นในปี 2560  มูลค่า 5.33 ล้านบาท 

และในปี 2561 มูลค่า 1.73 ล้านบาท สาเหตุที่รายได้อื่นลดลง เนื่องจากในปี 2560 มีรายการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งใน
ปี 2561 ไม่มีรายการดังกล่าว 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2561 เพิ่มขึ้น 5.76 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560   โดยค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารในปี 2560 มูลค่า  114.78   ล้านบาท และในปี 2561 มูลค่า 120.54  ล้านบาท  สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2560 มีหนี้สูญรับคืนจำนวน  3.6 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 
2560 มีมูลค่าน้อยลงกว่าปกติ และอีกสาเหตุหนึ่ง คือในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 4 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารกับรายได้จากการดำเนินงานรวม อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารในปี 2561 คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.2 และปี 2560 คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.3  ถือเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารในระดับเดิมท่ีอัตราร้อยละ 7   

ต้นทุนทางการเงิน ในปี 2561 ลดลง (3.27) ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยต้นทุนทางการเงินในปี 2560 มูลค่า  
58.74 ล้านบาท และในปี 2561 มูลค่า 55.47  ล้านบาท สาเหตุที่ต้นทุนทางการเงินลดลงเนื่องมาจากการบริหารทางการเงิน
ภายในบริษัท  และการทยอยชำระหนี้สินระยะยาวคืนให้กับธนาคาร จากธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
โดยหากพิจารณาผลการดำเนินงานแยกธุรกิจ สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

ประเภท 
2561 2560 เปลี่ยนแปลง 

รายได้ กำไร อัตรากำไร รายได้ กำไร อัตรากำไร รายได้ กำไร อัตรากำไร 
MS 769.52 60.38 7.8% 755.10 62.54 8.3% 14.42  (2.16) (0.4%) 
EE 517.59 (55.83) (10.8%) 551.60 90.99 16.5%  (34.01)  (146.82) (27.3%) 
TL 162.85 27.43 16.8% 146.64 32.33 22.0% 16.21             (4.90) (5.2%) 
SE 127.66 26.14 20.5% 126.91 22.98 18.1% 0.75 3.16 2.4% 
TD 94.96 13.15 13.8% - -   94.96 13.15 13.8% 

ส่วนกลาง - (142.95)   - (138.80)   -  (4.15) 0.0% 
รวม 1,672.58 (71.68) (4.3%) 1,580.25 70.04 4.4% 92.33  (141.72) (8.7%) 
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งบกำไรขาดทุน พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 เปลี่ยนแปลง 
ต้นทุนทางการเงิน 55.47 58.74  (3.27) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4.08 6.29   
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าปรับ 79.61 -  79.61 
กำไรสำหรับปี (71.68) 70.04  (141.72) 
 (4.3%) 4.4%   

 

ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560   
รายได้จากการดำเนินงานรวม ในปี 2561 เพิ่มขึ้น 92.32 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยในปี 2561 มีรายได้ 

1,672.58 ล้านบาท และในปี 2560 มีรายได้ 1,580.25 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่ากำไรลดลง  (141.72) ล้านบาท จากปี 2560 มีผล
กำไร 70.04 ล้านบาท และในปี 2561 มีผลขาดทุน (71.68) ล้านบาท สาเหตุที่บริษัทฯมีรายได้มากขึ้นแตก่ำไรลดลง เนื่องมาจาก 

1. อัตรากำไรขั้นต้นปี 2561 ลดลง  (4.50 %)  เมื่อเทียบกับปี 2560  โดยปี 2560 มีอัตรากำไรขั้นต้น 15.5%  
ในขณะที่ปี 2561 มีอัตรากำไรขั้นต้น 11.1%    

2. มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าปรับ 79.61 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า  
รายได้อื่น  ในปี 2561 ลดลง (3.60) ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยรายได้อื่นในปี 2560  มูลค่า 5.33 ล้านบาท 

และในปี 2561 มูลค่า 1.73 ล้านบาท สาเหตุที่รายได้อื่นลดลง เนื่องจากในปี 2560 มีรายการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งใน
ปี 2561 ไม่มีรายการดังกล่าว 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2561 เพิ่มขึ้น 5.76 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560   โดยค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารในปี 2560 มูลค่า  114.78   ล้านบาท และในปี 2561 มูลค่า 120.54  ล้านบาท  สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2560 มีหนี้สูญรับคืนจำนวน  3.6 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 
2560 มีมูลค่าน้อยลงกว่าปกติ และอีกสาเหตุหนึ่ง คือในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 4 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารกับรายได้จากการดำเนินงานรวม อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารในปี 2561 คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.2 และปี 2560 คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.3  ถือเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารในระดับเดิมท่ีอัตราร้อยละ 7   

ต้นทุนทางการเงิน ในปี 2561 ลดลง (3.27) ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยต้นทุนทางการเงินในปี 2560 มูลค่า  
58.74 ล้านบาท และในปี 2561 มูลค่า 55.47  ล้านบาท สาเหตุที่ต้นทุนทางการเงินลดลงเนื่องมาจากการบริหารทางการเงิน
ภายในบริษัท  และการทยอยชำระหนี้สินระยะยาวคืนให้กับธนาคาร จากธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
โดยหากพิจารณาผลการดำเนินงานแยกธุรกิจ สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

ประเภท 
2561 2560 เปลี่ยนแปลง 

รายได้ กำไร อัตรากำไร รายได้ กำไร อัตรากำไร รายได้ กำไร อัตรากำไร 
MS 769.52 60.38 7.8% 755.10 62.54 8.3% 14.42  (2.16) (0.4%) 
EE 517.59 (55.83) (10.8%) 551.60 90.99 16.5%  (34.01)  (146.82) (27.3%) 
TL 162.85 27.43 16.8% 146.64 32.33 22.0% 16.21             (4.90) (5.2%) 
SE 127.66 26.14 20.5% 126.91 22.98 18.1% 0.75 3.16 2.4% 
TD 94.96 13.15 13.8% - -   94.96 13.15 13.8% 

ส่วนกลาง - (142.95)   - (138.80)   -  (4.15) 0.0% 
รวม 1,672.58 (71.68) (4.3%) 1,580.25 70.04 4.4% 92.33  (141.72) (8.7%) 

สิ่งที่แนบมาด้วย 1 
 

• ธุรกิจบริการบริหารจัดการ 
รายได้จากงานบริการด้านบริหารจัดการ ในปี 2561 เพิ่มข้ึน 14.42 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่ากำไรลดลง (2.16) ล้าน

บาท เมื่อเทียบกับปี 2560  จากปี 2560 มีกำไร 62.54 ล้านบาท มาในปี 2561 มีกำไร 60.38 ล้านบาท สาเหตุที่กำไรลดลง
เนื่องมาจากในไตรมาส 3 ปี 2561 มีการเปิดโครงการใหม่ทำให้มีค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าอบรมพนักงานและค่าชุดพนักงาน ซ่ึง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเมื่อมีรายการค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจะต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีท้ังจำนวนส่งผลให้กำไรในปี 2561 ลดลง  

• ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม 
ผลการดำเนินงานจากธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ในปี 2561 อธิบายผลการดำเนินงานออกตามลักษณะการ

ให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะงานดังนี้ 
1. รายได้จากงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ในปี 2561 ลดลง (34.01) ล้านบาท ในขณะที่กำไรลดลง (146.82) ล้านบาท 

เมื่อเทียบกับปี 2560   จากปี 2560  มีกำไร  90.99  ล้านบาท มาในปี 2561 มีผลขาดทุน (55.83) ล้านบาท  สาเหตุที่มีผล
ขาดทุนในปี 2561 เนื่องมาจากงานโครงงานระบบไฟฟ้า ซึ่งโครงการนี้ ไม่สามารถส่งมอบงานตามสัญญาได้ เนื่องจากติด
ปัญหาเรื่องการเข้าไปทำงานในพื้นที่ และปัญหาจากอุทกภัยธรรมชาติ  ส่งผลให้รายได้ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการรับรู้รายได้ตาม
งบการเงินไปแล้วยังไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา ทำให้ต้องตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าปรับตามสัญญา ใน
งบการเงินปี 2561 

2. รายได้จากงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม ในปี 2561 เพิ่มข้ึน 16.21 ล้านบาท ในขณะที่กำไรลดลง (4.90) ล้าน
บาทเมื่อเทียบกับปี 2560   จากปี 2560 มีกำไร 32.33 ล้านบาท  มาในปี 2561 มีกำไร 27.43 ล้านบาท   สาเหตุที่กำไรลดลง
ในปี 2561 เนื่องมาจากในปี 2560 มีการส่งมอบงานและปิดโครงการตามสัญญาหลายโครงการ ซึ่งบริษัทฯจะรับรู้ต้นทุนตามที่
เกิดขึ้นจริงเมื่อปิดโครงการ โดยโครงการที่ปิดบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้  สำหรับในปี 2561 เป็นช่วงเริ่มต้นการเปิด
โครงการใหม่ ซึ่งการรับรู้ต้นทุนของงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมนั้น จะเป็นการรับรู้จากประมาณการต้นทุนในระหว่าง
ดำเนินการตามสัญญา ดังนั้นถ้าสามารถส่งมอบงานตามสัญญาและควบคุมต้นทุนได้บริษัทฯจะสามารถรับรู้กำไรได้สูงขึ้น  ซึ่ง
บริษัทเชื่อมั่นว่าในปี 2562 เมื่อบริษัทส่งมอบงานตามสัญญาครบถ้วนผลการดำเนินงานของวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมจะ
สูงขึ้น 

• ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
รายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2561 เพิ่มขึ้น 0.75 ล้านบาท ในขณะที่กำไรเพิ่มขึ้น 

3.16 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560  โดยในปี 2560 มีกำไร 22.98 ล้านบาท  และในปี 2561 มีกำไร 26.14 ล้านบาท    
สาเหตุที่กำไรเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากในปี 2561 ต้นทุนโครงการลดลงจากค่าที่ปรึกษาโครงการ ด้วยในปี 2560 เป็นช่วงเริ่มต้นการ
ดำเนินงานธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ บริษัทฯจึงได้ทำการจ้างที่ปรึกษา
สำหรับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว 

• ธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย 
ธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย  (Trading หรือ “TD”) เป็นธุรกิจใหม่ที่กลุ่มบริษัทฯเริ่มดำเนินธุรกิจในปี 
2561  ซึ่งในปี 2561 มีรายได้ 94.96  ล้านบาท  และมีกำไร 13.15 ล้านบาท 
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               งบแสดงฐานะทางการเงิน                                              ข้อมูลทางการเงินรวม(หน่วย:ล้านบาท) 

สินทรัพย์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 เปลี่ยนแปลง 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                   61.36                   74.23                  (12.88) 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ำประกัน                   38.43                     5.52                    32.91  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                 738.66                  793.42                  (54.76) 
สินค้าคงเหลือ                   85.48                   64.02                    21.46  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                     3.91                     8.14    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                 927.84                 945.33                  (17.49) 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ำประกัน                 129.91                  210.28                  (80.37) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์              1,021.26               1,063.35                  (42.09) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                     7.10                     4.20    
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                     3.57                     4.11    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                   36.55                   53.05                  (16.50) 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน              1,198.39              1,334.99                (136.60) 
รวมสินทรัพย์              2,126.23              2,280.32                (154.09) 

 
สินทรัพย์ 
ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯมีสินทรัพย์ลดลง (154.09) ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากเหตุผลหลักดังต่อไปนี้ 

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลง (54.76) ล้านบาท  โดยการลดลงมาจากการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญของงานวศิวกรรมระบบไฟฟ้า 

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง (42.09) ล้านบาท โดยการลดลงเกิดจากค่าเสื่อมราคาในสินทรัพย์ของ
ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  ลดลง (16.50) ล้านบาท  สาเหตุหลักมาจาก 2 สาเหตุ คือ 1.บริษัทฯได้รับคืน
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากกรมสรรพากร 2.การลดเงินค้ำประกันผลงานจากธุรกิจบริการงานวิศวกรรม 
เมื่อบริษัทฯทำงานและส่งมอบงานเรียบร้อยตามสัญญาแล้ว บริษัทฯสามารถเรียกคืนเงินค้ำประกันผลงาน
คืนจากลูกค้าได้ 

- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน ลดลง (47.46) ล้านบาท เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
วงเงินสินเชื่อกับธนาคารจากค้ำประกันตามวงเงินอนุมัติเป็นค้ำประกันตามภาระสินเชื่อ ส่งผลให้เงินฝาก
ธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง 

 
 
 
 
 
 



19

สิ่งที่แนบมาด้วย 1 
 

งบแสดงฐานะทางการเงิน                                              ข้อมูลทางการเงินรวม(หน่วย:ล้านบาท) 
หนี้สิน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 เปลี่ยนแปลง 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น     317.11                 284.62  32.48 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 275.92                 310.70  (34.78) 
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน-หมุนเวียน 3.67  3.74   
เงินกู้ยืมระยะยาว-หมุนเวียน  674.26  70.69  603.57 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น    27.51  22.51   
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,298.46  692.25  606.21 

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 3.15  4.98   
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน                        -    674.34  (674.34) 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 16.37  17.50   
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน 7.57  7.31   
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                        -    0.40   

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 27.10  704.53  (677.43) 

รวมหนี้สิน 1,325.56  1,396.78  (71.22) 
 

หนี้สิน 
ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินลดลง (71.22) ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากเหตุผลหลักดังต่อไปนี้ 

- หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 606.21 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง  (677.43) ล้านบาท สาเหตุท่ี
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง เกิดจากการจัดประเภทของเงินกู้ยืมระยะยาวของ
โครงการพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ อัน
เนื่องมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2561 มีผลการดำเนินงานขาดทุน ส่งผลให้การดำรงไว้
ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินที่บริษัทฯตกลงไว้กับธนาคารตามสัญญาสินเชื่อ ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญา 
ด้วยเหตุนี้ผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องจัดประเภทหนี้สินใหม่ โดยจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวจากไม่หมุนเวียน 
ไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวหมุนเวียน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้รับหนังสือยินยอมจากธนาคาร ซึ่งธนาคาร
ได้ออกหนังสือยินยอมว่าจะไม่เรียกชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาสินเชื่อคืนก่อนกำหนดระยะเวลา 
และธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯยังมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ
ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี ้ในไตรมาส 1 ของปี 2562   หนี้สิน
หมุนเวียน ที่เพิ่มขึ้นจะถูกจัดประเภทกลับมาเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนตามปรกติ 

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง (34.78) ล้านบาท มีสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของต้นทุนค้างจ่ายของ
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน                                              ข้อมูลทางการเงินรวม(หน่วย:ล้านบาท) 
ส่วนของเจ้าของ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 เปลี่ยนแปลง 

ทุนที่ออกและชำระแล้ว                 280.00    280.00   
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                 507.73  507.73   
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 5.52    5.52   
ยังไม่ได้จัดสรร 1.94  86.73  (84.79) 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม      5.47  3.56   

รวมส่วนของเจ้าของ   800.67  883.54  (82.87) 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 2,126.23  2,280.32  (154.09) 

 

ส่วนของเจ้าของ 
ในปี 2561 กลุ่มบริษัท มีส่วนของเจ้าของลดลง (82.87) ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากเหตุผลหลัก

ดังต่อไปนี้ 
- การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2560 และจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561  

ที่มีผลขาดทุน 
- กำไรยังไม่ได้จัดสรรในงบการเงินรวมคงเหลือ 1.94 ล้านบาท ในขณะที่งบการเงินเฉพาะกิจการกำไร 

ยังไม่ได้จัดสรรยอดติดลบ (41) ล้านบาท 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม(หน่วย:ล้านบาท) 
งบกระแสเงินสด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 14.99 (72.22) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 30.84 (248.84) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (67.23) 350.11 
เงินสดสุทธิ (21.40) 29.06 

 

งบกระแสเงินสด  
กลุ่มบริษัทฯมีงบกระแสเงินสดในปี 2561 รายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน มียอดเป็นบวก มูลค่า 14.99 ล้านบาท  
- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน มียอดเป็นบวก มูลค่า 30.84 ล้านบาท  เกิดจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระ 

ค้ำประกันลดลง ทำให้เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนได้รับกลับคืนมา 
- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน มียอดเป็นลบ มูลค่า (67.23) ล้านบาท เกิดจากการทยอยชำระหนี้สิน

ระยะยาวให้กับธนาคารของธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

วงจรเงินสด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560  เปลี่ยนแปลง  
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 18.36 14.25 4.11 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 111.24 68.93 42.31 
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 49.19 66.62 -17.43 
วงจรเงินสด (วัน) 80.41 16.57 63.84 
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วงจรเงินสด 
กลุ่มบริษัทมีวงจรเงินสดในปี 2561 รายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

- วงจรเงินสดในปี 2561  เพิ่มขึ้นจำนวน 64 วัน เมื่อเทียบกับปี 2560  จากเดิมวงจรเงินสดในปี 2560  
จำนวน 17 วัน และในปี 2561  จำนวน 80 วัน สาเหตุท่ีวงจรเงินสดเพิ่มขึ้นมาจาก ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 42 วัน เนื่องจากบริษัทฯรับรู้รายได้และดำเนินการส่งมอบงานแล้วเสร็จหลายโครงการและทยอย
วางบิลได้มากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าลูกหนี้การค้าเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่งผลให้
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยสูงขึ้น  

 
อัตราส่วนทางการเงิน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

อัตรากำไรขั้นต้น (%) Gross profit margin (%) 11.14 15.47 
EBIT Margin (%) EBIT Margin (%) (0.72) 8.52 
อัตรากำไรสุทธิ (%) Net profit margin (%) (4.40) 4.43 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) ROE (%) (8.79) 12.40 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) ROA (%) (0.55) 6.17 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) D/E Ratio (time) 1.67 1.59 
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) Total asset turnover (time) 0.76 0.72 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) Current ratio (time) 0.71 1.37 

 

อัตราส่วนทางเงิน 
 อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯในปี 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ไม่ว่าจะเป็น  

- อัตรากำไรสุทธิในปี 2560 (Net profit margin) เท่ากับ 4.43% ในขณะที่ปี 2561 เท่ากับ (4.40) %  
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2560 เท่ากับ 12.40% ในขณะที่ปี 2561 เท่ากับ (8.79) % 
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ปี 2560 เท่ากับ 6.17% ในขณะที่ปี 2561 เท่ากับ (0.55)% 

     สาเหตุเกิดจากผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทประจำปี  2561 มีผลขาดทุน   
 

จากนั้นคุณไรวินท์  เลขวรนันท์   ได้นำเสนอแผนธุรกิจ (Business Plan) ในช่วงระยะ 3 ปี  ต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ
แผนงาน และการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ สำหรับแผนธุรกิจ (Business Plan)  ในช่วงระยะ 3 ปี  ที่บริษัทวางแผนไว้
ระหว่างปี 2561 - 2563  ซึ่งบริษัทฯ เคยนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อ ปี 2561   ที่ผ่านมา  สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ขอ
รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินตามแผน  ซึ่งอย่างไรก็ตามแต่ บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ ที่จะมุ่งมั่นสู่
การขยายธุรกิจ พัฒนาองค์กร เพิ่มคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และรักษาผลประโยชน์ของผู้
มีส่วนร่วมอย่างสูงสุด  ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่   

1.  กลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ “MS”) ประกอบด้วย บริหารจัดการด้านบุคลากร 
(MM) และ การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO)   

2.  กลุ่มธุรกิจวิศวกรรม (Engineering System หรือ “EN”) ประกอบด้วย งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ( EE ) งาน
วิศวกรรมระบบโทรคมนาคม ( TL) วิศวกรรมก่อสร้าง  ( CE )  

3.  กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy หรือ “SE”) 
4.  กลุ่มธุรกิจจัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย (Trading หรือ “TD”) 
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โดยบริษัทฯ มีนโยบายในด้านการเติบโตของทุกกลุ่มธุรกิจ เป็น 2 แบบ ทั้งแบบ  Organic Growth  และ Hyper Growth  
สำหรับเป้าหมายการเติบโตในช่วง 3 ปี ทุกกลุ่มธุรกิจวางเป้าหมายการเติบโตด้านยอดขาย ไม่น้อยกว่า 15 % จากปี

ก่อน และมีเป้าหมายด้านกำไรสุทธิจากการดำเนินงานโดยรวมไม่น้อยกว่าปีละ 5 %  แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ  ประจำปี  2561 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน   แต่หากพิจารณาจากด้าน
รายได้จากงบการเงินโดยรวมที่ผ่านมา พบว่า บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขี้นทุกปี โดยในปี 2559 มีรายได้ 1,411.68 ล้านบาท มี
กำไรสุทธิ  31.28 ล้านบาท ในปี 2560  มีรายได้ 1,580.25 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 70.04 ล้านบาท และ ในปี 2561 มีรายได้
เพิ่มขึ้นเป็น 1,672.58  ล้านบาท แต่ขาดทุน  71.68 ล้านบาท   ซึ่งผลการขาดทุนในปี 2561 นั้นมีสาเหตุมาจากการตั้งสำรอง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของโครงการกลุ่มวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ตามรายละเอียดที่บริษัทฯได้เปิดเ ผยไว้แล้วในรายงานประจำปี 
และรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เรียบร้อยแล้ว  

สำหรับการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ มี Backlog ประมาณ 4,555.64 ล้านบาท  จากมูลค่าสัญญารวมทุกกลุ่ม
ธุรกิจ ที่ประมาณ 6,172.97 ล้านบาท ซึ่งคาดการณ์จะรับรู้รายได้ปี 2562 ตามข้อมูลปัจจุบัน ประมาณ 1,538.36  ล้านบาท 
โดยการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มธุรกิจ บริษัทฯ มีแผนและเป้าหมายการดำเนินงานสอดคล้องตามแผนแม่บท และแผน
งบประมาณของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนการใช้งบประมาณประจำปี แผนการลงทุน เป็น
ต้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตด้านยอดขายของกลุ่มบริษัทฯที่กำหนดไว้ หากพิจารณาผลการดำเนินงานตาม
ประเภทธุรกิจในปัจจุบัน สามารถอธิบายได้ ดังนี้   

1.  กลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ “MS”) ดำเนินการเกี่ยวกับ การบริหารจัดการ
บุคลากร ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯส่งบุคลากรแรงงานให้ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ประมาณ 6,000 คน  นอกจากนี้กลุ่มบริษัท
ฯ ยังมุ่งเน้นที่จะขยายธุรกิจในด้านบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) เนื่องจากกลุ่มลูกค้ามีความต้องการใช้บริการในด้านการ
นำระบบเทคโนโลยี ทั้ง ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ เข้ามาใช้ในการทำงาน มากกว่าการใช้บริการด้านบุคลากรเพียงอย่างเดียว  
              2.  กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (Electrical Power Engineering System หรือ “EE”) กลุ่มบริษัทฯมุ่งเน้น 
โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดินและงานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูง  เนื่องจากมีแผนการลงทุนและงบประมาณ
ของหน่วยงานภาครัฐที่ชัดเจน  ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯมีคุณสมบัติและความพร้อมในการรับงานโครงการขนาดใหญ่ และ
โครงการที่บริษัทฯ ได้รับงานและดำเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน 115kV, 22kV. 
ศูนย์การค้า Terminal 21 พัทยาเหนือ ชลบุรี มูลค่างาน   218 ล้านบาท เป็นต้น 
               3.  กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering System หรือ “TL”)  บริษัทฯได้
ดำเนินการให้บริษัทย่อย คือ บริษัท ซีน 168 จำกัด ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช) ซึ ่งปัจจุบันได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว  
ใบอนุญาตระยะเวลา  15  ปี  เป็นโครงการนำสายสื่อสารโทรคมนาคมลงใต้ดิน และทางกลุ่มบริษัทฯ จะให้เช่าโครงข่ายท่อร้อย
สายสื่อสารใต้ดินซึ่งจะทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มขึ้น    ส่วนลักษณะงานเดิม คือ การสำรวจ 
ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ปรับปรุงเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม รวมทั้งรื้อถอนและขน
ย้ายอุปกรณ์โทรคมนาคม ให้กับ บริษัทเอกชนนั้น  บริษัทฯ ก็ยังคงรับงานกับลูกค้าเช่นเดิม  นอกจากนี้บริษัทฯ   คาดการณ์ว่า ปี 
2562 ภาคร ัฐจะออก  เจนเนอเรช ั ่นท ี ่  5 ของการส ื ่อสารด ้วยโทรศ ัพท ์ม ือถ ือ (5th Generation of Cellular Mobile 
Communications) จะส่งผลดีกับกลุ่มบริษัทฯ เพราะจะมีการลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน จากระบบ 5G  มากขึ้น 

4.  กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้าง  (Civil Engineering System หรือ “CE”)  บริษัทฯมุ่งเน้นงานก่อสร้างที่มีลักษณะ
พิเศษ คือเป็นงานก่อสร้างที่มีการนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาใช้ร่วมในการก่อสร้างด้วย ผลงานที่ผ่านมา เช่น  งาน
ก่อสร้างอาคารสนามยิงปืนมาตรฐานอเมริกา  ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ งานปรับปรุงและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในอาคาร เป็นต้น  
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5.  กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy หรือ “SE”)  กลุ่มบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์อยู่ 4 แห่งได้แก่ จังหวัดสระแก้ว 2 แห่ง จังหวัดตราด 1 แห่ง จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 1 แห่ง กำลังผลิต
กระแสไฟฟ้าประมาณ 16.4 เมกกะวัตต์  โดยขายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจากความพร้อมรวมถึง
ศักยภาพของบริษัทฯ  ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจด้วยการรับงานโครงการโซล่าร์รูฟท็อบ ( Solar rooftop)  และ 
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้นโยบายของภาครัฐกลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดย
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เป็นผู้รับงานจากหน่วยงานราชการแล้วบางส่วน และอยู่ในระหว่างการเข้า
ร่วมประกวดราคาอีกหลายโครงการ   

 6. กลุ่มธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย (Trading หรือ “TD”) กลุ่มบริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจนี้
ในปี 2561ได้ตั้งเป้าหมายรายได้ประมาณ 100 ล้านบาท  และ สามารถสร้างรายได้ประมาณ 99 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับ
เป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้  สำหรับแผนธุรกิจ เดิมเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ จะเน้นการจำหน่ายด้านอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล แต่เนื่องจากปัจจุบัน ภาครัฐเน้นการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ กลุ่มบริษัทฯ จึงเล็งเห็น
โอกาสทางธุรกิจ ดังนั้น ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการจำหน่วยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ เพิ่มขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า   

โดยการดำเนินงานโดยรวมกลุ่มบริษัทฯ มี กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ โดยมุ่งเน้นด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีมาใช้
พัฒนาและต่อยอดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน  ควบคู่การการขับเคลื่อนกลยุทธ์  3  ด้าน ได้แก่   1. สร้าง
การเติบโตด้านยอดขายอย่างต่อเนื่อง  2. การบริหารจัดการต้นทุนจากทุกกิจกรรมการดำเนินงาน  และ 3. การเพิ่มทักษะและ
การจัดการด้านบุคลากร    

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม 
เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับทราบ  รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  ประจำปี  2561  ตามรายละเอียดที่นำเสนอ 
หมายเหตุ       ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 3,300   หุ้น 
 
ระเบียบวาระที่  3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561  สิ้นสุด  ณ วันที่  31 ธันวาคม   2561 

ประธานฯ  ได้กล่าวนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของ
บริษัทฯข้อ 56   ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้ง รายงานของผู้สอบ
บัญชี  ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  และ
ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณา  ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ(QR Code) จากนั้น ประธานมอบหมายให้  คุณไรวินท์  เลขวรนันท์  
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการ CFO  ให้เป็นผู้นำเสนอและชี้แจงรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 
2561  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ คุณไรวินท์  เลขวรนันท์  ได้มอบหมายให้ คุณเกื้อกานต์  ชุ่มเชื้อ  ตำแหน่ง 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนองบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม   
2561 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  
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รายการ งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
สินทรัพย์รวม  2,126,227,050 1,782,167,123 
หนี้สินรวม 1,325,560,391 1,029,915,266 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 800,666,659 752,251,857 
รายได้รวม 1,674,312,585 1,035,891,053 
กำไร (ขาดทุน)สุทธิ* (73,593,238) (91,983,679) 
กำไรต่อหุ้น (0.13) (0.16) 

หมายเหตุ *  เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม         
เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้   

เห็นด้วย             379,828,381 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย       0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
งดออกเสียง       0 เสียง                      
บัตรเสีย            0      เสียง 

 
ระเบียบวาระที่  4   พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561   

ประธานฯ   ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาอนุมัติ งดการจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปี 2561  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด  พ.ศ. 2535  และ ข้อบังคับของบริษัท ซึ่ง
กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจําปีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็น
ประจําทุกปี   ทั้งนี้   บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของ 
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และ ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการ
ลงทุน เงื่อนไข   และ   ข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน หรือ  สัญญาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงิน และ  
ผลดำเนินงาน และ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบริษัทฯ 
             เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลการดำเนินงาน
ขาดทุน (71.68) ล้านบาท และ (91.98) ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ ส่งผลให้กำไรสะสม
คงเหลือ 1.94 ล้านบาทและ (41.00) ล้านบาท ในงบการเงินรวม  และ งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ  ด้วยเหตุนี้ จึงของด
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในปี 2561และ ของดการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม 
เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561   
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้  

เห็นด้วย               379,828,381  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย       0  เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0.0000  
งดออกเสียง                  0  เสียง                      

   บัตรเสีย          0       เสียง 
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 จากนั้นก่อนเข้าระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง  
ตามวาระประจำปี  2562 เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส  พร้อมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม 
เสนอแนะข้อคิดเห็นได้อย่างอิสระ  ประธานฯ จึงขอแจ้งเรียนเชิญให้กรรมการทุกท่านที่ ได้รับการเสนอชื่อให้ออกจากห้อง
ประชุมเป็นการชั่วคราว  จนกว่าจะดำเนินการตามระเบียบวาระและขอมติที่ประชุมลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น จึงจะเชิญกลับเข้า
สู่วาระประชุมอีกครั้ง  
 
ระเบียบวาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการของบริษัทฯที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง
ตามวาระประจำปี  2562 

ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการของบริษัทฯที่ครบ
กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี  2562 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535  
และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 18 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดย
อัตรา  ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3   
   กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับดำรงตำแหน่งอีกก็ได้  โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน  ได้แก่    

 1.   นายไรวินท์        เลขวรนันท์      กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2.   นางสาววราลี     เลขวรนันท์          กรรมการบริษัท  

             3.  นางสาวขนิษฐา  ฤทธิ์เพชร            กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง  
                                   และผู้อำนวยการอาวุโส 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว  เห็นว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ผ่านการ
พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมทั้งคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผลกา ร
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการของบริษัทฯครบถ้วนเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อีกทั้ง ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเรียบร้อยแล้ว  นอกจากนี้   บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561 โดยเผยแพร่
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการทั้ง 3  ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ 
      สำหรับข้อมูลประวัติการทำงานและคุณสมบัติของของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทได้ถูกจัดส่งไปยัง 
ผู้ถือหุ้นแล้วในหนังสือเชิญประชุม   รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารสิ่งที่แนบด้วย 3 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม 
เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม 
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทฯที่ครบกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 ซึ่งมีจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายไรวินท์   เลขวรนันท์   2. นางสาววราลี  เลขวรนันท์              
3. นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร    ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง   

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออก 
เสียงลงคะแนน โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้   

1. นายไรวินท์   เลขวรนันท์    กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เห็นด้วย            228,804,624  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย       0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.0000  
งดออกเสียง   151,023,757  เสียง                      
บัตรเสีย        0       เสียง 

2. นางสาววราลี  เลขวรนันท์        กรรมการบริษัท 
เห็นด้วย              377,437,403  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย       0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.0000  
งดออกเสียง       2,390,978  เสียง                      
บัตรเสีย        0       เสียง 

3. นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร          กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง    
    และผู้อำนวยการอาวุโส  

      เห็นด้วย             378,822,391  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย      0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.0000  
งดออกเสียง      1,005,990  เสียง                      
บัตรเสีย       0        เสียง 

 

เมื่อการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 เสร็จสิ้นแล้ว  
ประธานแจ้งให้เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการเรียนเชิญ กรรมการทุกท่านที่ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว  กลับเข้าสู่วาระประชุมอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระที่  6     พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  ประจำปี  2562 
         ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  
ประจำปี 2562 ทั ้งนี ้ เพื ่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  พ .ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34  กำหนดให้กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจาก
บริษัทในรูปเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส  ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น  ตามข้อบังคับ หรือ  ตาม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน  หรือวางหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลง  และนอกจากนั้นให้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ  ตามระเบียบของบริษัท  

ทั ้งนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและบริษัทใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  รวมทั้งได้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ  เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น  ซึ่งเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ  โดยกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ  และอนุกรรมการชุดต่างๆ  สำหรับปี 2562  ให้คงค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับปี  2561   



27

สิ่งที่แนบมาด้วย 1 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ   
กรรมการ ปี 2562 ( ปีที่เสนอ) 

บาท/คน/เดือน 
ปี 2561 

บาท/คน/เดือน 
ประธานกรรมการ 50,000 50,000 
กรรมการอิสระ 30,000 30,000 

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 20,000 20,000 
หมายเหตุ  การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับกรรมการอิสระ  กรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้บริหารที่มีชื่อ
ตามหนังสือรับรองของบริษัท เท่านั้น 
 และเนื่องด้วยบริษัทฯได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี   จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ชุดย่อยเพิ่มเติมสำหรับโครงสร้างของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี   จึงส่งผลให้ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบ้ีย
ประชุมเพิ่มขึ้นในงบประมาณโดยรวมของปี 2562  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยเพิ่มข้ึน 550,000 บาท จากปีก่อน   
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ   

คณะกรรมการ ปี 2562 ( ปีที่เสนอ) 
บาท /ครั้งที่ประชุม 

ปี 2561 
บาท /ครั้งที่ประชุม 

•  คณะกรรมการบริษัท   
    ประธานกรรมการ 25,000 25,000 
     กรรมการอิสระ 15,000 15,000 
     กรรมการ 10,000 10,000 
•  คณะกรรมการตรวจสอบ   
    ประธานกรรมการ 20,000 20,000 
     กรรมการอิสระ 15,000 15,000 
•  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
    ประธานกรรมการ 15,000 15,000 
     กรรมการอิสระ 10,000 10,000 
•  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
    ประธานกรรมการ 15,000 15,000 
     กรรมการอิสระ 10,000 10,000 
• คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี    
    ประธานกรรมการ 15,000 - 
     กรรมการอิสระ 10,000 - 

หมายเหตุ   การจ่ายค่าเบี้ยประชุม  บริษัทฯ พิจารณาการจ่ายเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มีการจัดประชุมตามวาระของคณะกรรมการและอนุกรรมการ    
แต่ละชุด กรณีที่มีการเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่ใช่วาระประชุมของชุดคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะไม่มีการจ่ายค่าเ บี้ยประชุม    
ทั้งนี้สำหรับการจัดประชุมตามวาระของอนุกรรมการ  จะไม่จ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว 
 

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทฯจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ
ค่าตอบแทนโบนัส ของคณะกรรมการและอนุกรรมการ ชุดต่างๆ  สำหรับ ประจำปี 2562 รวมทั้งเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 
4.80 ล้านบาท  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม 
เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม 
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มติที ่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม และค่าตอบแทนโบนัส ของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการ ชุดต่างๆ  สำหรับ ประจำปี 2562   โดยการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทนโบนัส ของคณะกรรมการและอนุกรรมการ ชุดต่างๆรวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน  4.80  ล้านบาท     

      ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
คะแนนเสียงเป็นดังนี้  

เห็นด้วย             379,828,381  เสียง   คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
ไม่เห็นด้วย               0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
งดออกเสียง               0  เสียง                      
บัตรเสีย                0    เสียง 

 
ระเบียบวาระที่  7   พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี  2562 
 ประธานฯ  ได้แจ้งขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี  
2562   ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535  มาตรา 120  และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 
และ ข้อ 60  ซึ่งกำหนดให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  โดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานการตรวจสอบ
บัญชีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชี  และผลงานการให้บริการที่ดี การให้
คำปรึกษาแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มบริษัทฯเสมอมา  จึงเห็นสมควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม คือบริษัท ไพร้ซวอ-เตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  ประกอบด้วย  

1. นายพิสิฐ         ทางธนกุล   ผู้สอบอนุญาตเลขที่   4095  และหรือ                                   
2. นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล   ผู้สอบอนุญาตเลขที่   3445  และหรือ 
3. นางณฐพร       พันธุ์อุดม   ผู้สอบอนุญาตเลขที่   3430        

  โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดในต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบ  และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ  และบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด, บริษัท ซีน 168 จำกัด (ชื่อเดิม ไทย สปีดี้ 
เมเนจเมนท์ จำกัด), บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จำกัด และ บริษัท โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี รวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 3,868,680.00 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น  ทั้งนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด   รวมถึง ผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  ที่เสนอมานั้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  
และ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด     

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม 
เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 
1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบอนุญาตเลขที่ 4095 และหรือ 2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุลผู้สอบอนุญาตเลขที่ 3445 และ
หรือ 3. นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบอนุญาตเลขที่   3430  โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดในต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการ
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ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย จำกัด    ซึ่งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมกับ
บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 3,868,680.00 บาท และ ไม่มีค่าบริการอื่น 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง
เป็นดังนี้   

เห็นด้วย            379,828,381 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย                  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
งดออกเสียง                0      เสียง                      
บัตรเสีย        0      เสียง 

 
ระเบียบวาระที่  8    พิจารณาเรื่องอื่น ๆ   (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หารือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่ คณะกรรมการ และ/หรือฝ่าย
บริหารในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องที่เสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา  

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนด ไว้ในหนังสือเชิญประชุม         
ก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 ว่า  “ เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ใน  หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได้  ”  

 

•  คุณพิเชษฐ์    อิสโร  (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)  ทำหน้าที่  อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 
 ขอสอบถามว่า บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างไร  
 

•  ประธาน ได้อธิบายเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ว่า บริษัท ได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย
ต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ี ดี  ซึ่งจะทำหน้าที่ 
ตรวจสอบเรือ่งดังกล่าว และบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  โดยบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เรื่อง
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 โดยมีแผนการปฏิบัติงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างชัดเจน ซึ่งปัจจุบันอยู่ใน
ระหว่างการสอบทานผลการปฏิบัติงานด้านมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จาก บริษัท ไอเอ ซิกเนเนอร์เจอร์ จำกัด  

 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือ เสนอแนะให้ความเห็นเพิ่มเติม    ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และ
ผู้เข้าร่วมประชุม ฯ ทุกท่าน และขอปิดประชุม ฯ 

 

ปิดการประชุมเวลา 16.30 น. 
 

       -ดร.พงศ์ศักติฐ์   เสมสันต์- 
ลงชื่อ______________________________ประธานที่ประชุม 

                                            ( ดร.พงศ์ศักติฐ์   เสมสันต์ ) 
  

 
                     -ธีรศักดิ์ ชอบทอง-   

ลงชื่อ______________________________ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 
                             (   นายธีรศักดิ์ ชอบทอง   )     /ผู้บันทึกรายงานการประชุม  




