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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อ วันพฤหัสบดี    

ที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ห้องคริสตัลแกรนด์บอลรูม ช้ัน 2 อาคาร อี ตั้งอยู่เลขที่ 
1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 
กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. ดร.พงศ์ศักติฐ์   เสมสันต ์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ   และประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. พลอากาศเอกบุรรีัตน์  รัตนวานิช กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ  กรรมการตรวจสอบ   

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
3. ดร.เปรมวดี  ฟองศิร ิ  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหา 

และพิจารณาคา่ตอบแทน  
4. ดร.ศิรเิดช   คำสุพรหม  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  

และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
5. นายไรวินท์  เลขวรนันท ์  กรรมการ   ประธานกรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
6. นายรชต    ยอดบางเตย  กรรมการ   และกรรมการบริหาร  
7. นางสาวชุติกา  สุทธิกาญจนังกูร กรรมการ   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  

และกรรมการบริหาร   

8. นางสาววราลี  เลขวรนันท ์  กรรมการ 

9. นางสาวประไพ  พิมพา  กรรมการ  กรรมการบรหิารความเสี่ยง  กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
และกรรมการบริหาร 

10. นางสาวขนิษฐา  ฤทธ์ิเพชร  กรรมการ  กรรมการบรหิารความเสี่ยง  และกรรมการบรหิาร  

 
กรรมการบริษัทท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม     

-ไม่มี- 
  (ท้ังนี้กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 100  ของกรรมการบริษัทท้ังหมด)  
 
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชมุ   
 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด 

1. นายพิสิฐ  ทางธนกุล    ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4095 
2. นางสาวชลิดา  คงปรัชญา  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  10015 

 
ที่ปรึกษากฎหมาย 
  บริษัท ดี ลีกัลแอนด์แอดไวเซอร ์จำกัด 

1. นางสาวสุดา  ทองน้อย 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.ปรีชา   สวน  ประธานเจา้หน้าที่บริหารด้านการเงนิ 
2. นายเกื้อกานต์       ชุ่มเช้ือ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน 
3. นางสาวกัลยา ธัญญเจริญ เลขานุการบริษัท  

 
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

1. นางสมนึก  แต้พานิช  อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น   
 
ตัวแทนอิสระซ่ึงเป็นผู้แทนในการนับคะแนน 
 บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นช่ันแนล จำกัด 

เร่ิมการประชุม เวลา  13.00 น. 

นายบัณฑิต  ประทุมตะ  พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  ของบริษัท บูรพา 
เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ที่กําหนดให้ต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือน นับแต่วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ  
      เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของ 
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 จึงมีมติเลื่อน
การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามกำหนดการเดิมออกไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามประกาศของทางราชการ ประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 
และเมื่อสถานการณ์ผ่อนคลายคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองโดยละเอียดแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สามารถจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติให้เรียก
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 โดยกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 
(ซีดีซี) ห้องคริสตัลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคารอี ตั้งอยู่เลขที่  1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  
      ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าทางบริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม 
ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้  
      1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ 
      2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ 
      3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
 

จากนั้น ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท  ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ  พร้อมได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้น
มาเข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม  ดังนี้ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย  นับจำนวนหุ้นรวมได้ 172,264,548 หุ้น  
และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 17 ราย  นับจำนวนหุ้นรวมได้ 192,185,444 หุ้น   รวมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้  
364,449,992 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 65.0804  ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 560,000,000 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท  ซึ่งกำหนดว่า  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้น  หรือ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
(ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็น องค์ประชุม  
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 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุมและการลงมติ ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ 
อย่างเคร่งครัด ทำให้การประชุมในครั้งนี้ มีความแตกต่างและเพิ่มขั้นตอนจากทุกปี แต่อย่างไรทางบริษัทยังคงให้ความสำคัญในการ
ทุกขั้นตอนโดยดำเนินการอย่างกระชับและครบถ้วน  
      บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและสังคมโดยรวม จึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ

บริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) ได้แนะนำแนวทาง  ในการปฏิบัติที่

เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 

เกี่ยวกับมาตรการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในสภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

ที่ประสงค์จะมาร่วมประชุมด้วยตนเองทราบถึงมาตรการการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานด้าน

สาธารณสุขในการป้องกันความเสี่ยง และเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นในภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ 

จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการประชุม ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

1. บริษัทลดความแออัดในพ้ืนท่ีการประชุม โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ทั้งจุดตรวจเอกสาร ลงทะเบียน 
และการจัดที่นั่งในห้องประชุม ซึ่งจำกัดที่นั่ง 50 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทขอสงวน
สิทธิเมื่อท่ีนั่งครบจำนวนแล้ว ในการให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน 

2. ผู้ถือหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยง บริษัทได้แจ้งขอความร่วมมือโปรดใช้สิทธิมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท หรือ
บุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน  

3. จัดให้มีจุดคัดกรอง โดยการตอบแบบคัดกรองตนเอง และตรวจวัดอุณหภมูิผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกคน โดย โรงพยาบาล
อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด ก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะที่มีความเสี่ยงเข้าไปในห้องประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วม
ประชุมแทนได้ 

4. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้บริการตามจุดต่างๆ บริเวณสถานที่ประชุมอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มี
การใช้งานร่วมกันเป็นจำนวนมาก เช่น จุดลงทะเบียน ห้องประชุม จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม  

5. ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม 
6. เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้ไมโครโฟนร่วมกันในกรณีการซักถาม จึงให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามหรือข้อเสนอแนะตา่งๆ 

ในแบบฟอร์มคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท 
 

  เพื่อให้การประชุมดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทได้กำหนด
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระดังนี้ 

1. ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมต่อเนื่องกัน โดยไม่มีการสลับวาระการประชุม      

2. ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯได้ใช้ระบบ บาร์โค้ด ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วย
ตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนแล้ว จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน เว้นแต่ ผู้รับมอบฉันทะท่ี ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงมติตามความประสงค์ของตนในหนังสือมอบฉันทะมาเรียบรอ้ยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ไดร้บั
บัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะกำหนดมาล่วงหน้านี้บันทึกในระบบและนำมานับรวมเมื่อมี
การนับคะแนนในแต่ละวาระ      
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         3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่า 1 หุ้น 
เท่ากับ 1 คะแนนเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงเรื่องนั้น เว้นแต่ 
การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ  โดยในการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนได้  กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน    
ท่านประธานในที่ประชุมจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการช้ีขาด     
       4. ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับบัตรลงคะแนน  ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงมติ  “เห็นด้วย”      
“ไม่เห็นด้วย”หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระ      
      5. เมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

6. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย   
  6.1  บัตรลงคะแนนท่ีมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง      
          6.2  บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน      
          6.3  บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือกำกับ      
          6.4  บัตรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงท่ีมีอยู่      

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือกำกับด้วยทุกครั้ง 
7. สำหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่ง

บัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากหอ้งประชุม     
8. คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน    
9. บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบในท่ีประชุม   
10. การซักถามและแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มีโอกาส

ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างท่ัวถึงในแต่ละวาระ 
อย่างไรก็ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของแต่ละวาระเพิ่มเติม 

หรือเสนอความคิดเห็นในแต่ละวาระกรุณาเขียนคำถามในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ พร้อมระบุช่ือ นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้น
มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ และจัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในห้องประชุม เพื่อเก็บรวบรวมกระดาษคำถามทั้งหมด 
ให้กับพิธีกรทำหน้าที่อ่านคำถามเพื่อให้กรรมการ หรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
จัดทำรายงานการประชุม โดยรายละเอียดขั้นตอน ดังนี ้   

10.1  ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ  ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม   
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีต้องการซักถามกรุณายกมือขึ้น 
เพื่อแสดงตนและให้ประธานในที่ประชุมอนุญาต ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น
หลายท่าน ประธานในที่ประชุมจะพิจารณาโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังมิได้มีโอกาสซักถามหรือแสดงความเห็น
ก่อน ซึ่งประธานในท่ีประชุมจะเป็นผู้จัดลำดับให้   

10.2  เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับอนุญาตจากประธานในที่ประชุมแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ให้    
ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความเห็นทุกครั้ง และหากเป็นผู้รับมอบฉันทะต้องแจ้งช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะด้วย เพื่อ
บริษัทฯ จะได้บันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ การซักถามหรือแสดงความเห็นจะต้องเป็นการกล่าวกับ
ประธานในท่ีประชุมเท่าน้ัน จะไม่มีการกล่าวโต้แย้งกับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายอื่น และต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
         10.3  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา   ขอให้นำไปซักถาม
หรือแสดงความเห็นในวาระอื่นๆในช่วงท้ายของการประชุม      
          10.4  บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ส่งคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง  เป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2563  ล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยประกาศ
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ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา  โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
เผยแพร่ข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม เสนอวาระและเสนอบุคคลที่มี
คุณสมบัติเป็นกรรมการล่วงหน้า 

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันนี้ มีระเบียบวาระการประชุมจำนวน 9 วาระ รายละเอียด
ปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว 
     โดยการนับผลการลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

• วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบ

วาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียนวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5  และระเบียบวาระที่ 7  

-  ในระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียนวาระที่ 4 และระเบียบวาระที่ 7 จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของ     

ผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้นทั้งนี้จะไม่นับคะแนน 

“งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหักออกจากคะแนนเสียง

ทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองด

ออกเสียงให้ลงคะแนนในบัตรที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรล งคะแนนเพื่อนับ

คะแนนสียงในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าที่

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 

- ในระเบียบวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม

วาระ ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ในกรณีนี้ จะนับ

เฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” เท่าน้ัน 

ทั้งนี้จะไม่นับคะแนน “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหัก

ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ดังนั้น ผู้ถือ

หุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในบัตรที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บ

บัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนสียงในแต่ละวาระ   สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน

และส่งคืนเจ้าหน้าที่ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้นในแต่ละวาระย่อย 

• วาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ จะไม่มีการลงมติ 

• วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  ประจำปี  2563 

• วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท  

ในกรณี วาระที่ 6 และ วาระที่ 8 จะนับคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ 
“งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงมาหักออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้
ลงคะแนนในบัตรที่บริษัทฯ จัดให้ และ ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับผู้
ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม    

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และ ธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญอาสาสมัครจาก ผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วม
ประชุม  เพ่ือเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน   ซึ่งมี นายอนนต์ ทองจำปา (ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ) ยกมืออาสาสมัครเป็นตัวแทน
ผู้เข้าร่วมประชุมในการตรวจสอบการนับคะแนน    
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จากนั้น พิธีกร  เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ และดำเนินการตามระเบียบวาระประชุม  
ดร.พงศ์ศักติฐ์   เสมสันต์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น       

สู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  ของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และเข้าสู่ระเบียบ      
วาระการประชุมดังนี ้  

 
ระเบียบวาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2562    

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562   ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ซึ่งได้นำส่งไปพร้อมกับหนังสือ      
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว  ดังรายละเอียด ตามสิ่งที่แนบ 1 (หน้า 11- หน้า 29) 

 
ประธานฯ ได้เปดิโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคดิเห็น หรือ ซักถามเพิ่มเติม  
เมื่อไมม่ีผูเ้ข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคดิเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากท่ีประชุม  
โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2562 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้   

เห็นด้วย             377,827,292  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000% 

 ไม่เห็นด้วย                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  

 งดออกเสียง                             0 เสียง                      

   บัตรเสีย                                          0 เสียง 
หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 10 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 13,377,300 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมทั้งสิ้น 44 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 377,827,292 หุ้น 

 
ระเบียบวาระที่  2   รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษทั  ประจำปี  2562  

 ประธานฯ  ได้แจ้งต่อที ่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้น เกี ่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่ง                            
คณะกรรมการบริษัท  พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอรายงานต่อผู้ถือหุ้น  ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี     
2562 ซึ่งได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว (ในรูปแบบ QR Code)  

และได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม ภายใต้
นโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ี ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดับ มีการดำเนินงานให้สอดคล้อง
ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มุ่งดำเนินงานด้านการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ ปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ซึ่ง
คณะกรรมการมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 บริษัทฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และในปี 2562 คณะกรรมการไดท้บทวนปรับปรุงนโยบายให้ครอบคลมุกระบวนการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทเพิ่มขึ้น และสื่อสารนโยบายให้กับผู้บริหารและพนักงานในบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
ร่วมกัน ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินภายใต้โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันเพื่อขอการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการรับรองในรอบไตรมาส 1/2563 แล้ว 

 

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ นายไรวินท์  เลขวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอรายงานผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และช้ีแจงแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 
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 นายไรวินท์  เลขวรนันท์ กล่าวทักทายและมอบหมายให้ ดร.ปรีชา  สวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็น
ผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

 

• งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท) 

งบกำไรขาดทุน พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  เปลี่ยนแปลง  อัตราเปลี่ยนแปลง 

รายได้จากการดำเนินงานรวม           1,839.27             1,672.58                166.70   9.97% 
ต้นทุนจากการดำเนินงานรวม           1,630.77             1,509.05      
กำไรขั้นต้น              208.51                163.53                 44.98   27.51% 

อัตรากำไรขั้นต้น 11.34%  9.78%     
        
รายได้อื่น                 6.00                   1.73                   4.26   245.83% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร              122.60                120.54                   2.06   1.71% 

 6.67%  7.21%     
        
หนี้สงสัยจะสญู                 56.85                (56.85)   

ต้นทุนทางการเงิน               51.92                 55.47   

                
(3.54)  -6.39% 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได ้                 8.09                   4.08                   4.02   98.49% 

กำไรสำหรับงวด               31.89                (71.68)               103.57   -144.49% 

 1.73%  (4.29%)     
 

 จากผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทมีรายได้จาการดำเนินงานรวม 1,839.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น

ร้อยละ 9.97 มีกำไร 31.89 ล้านบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบผลดำเนินงานกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ

เพิ่มขึ้น 103.57 ล้านบาท เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี ้

- รายได้รวมเพิ่มขึ้น 166.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9.97 จาก 1,672.58 ล้านบาท ในปี 

2561 เป็น 1,839.27 ล้านบาทในปี 2562 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของทุกธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม ธุรกิจ

บริการด้านบริหารจัดการแรงงาน ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจจำหน่ายสินค้ากลุ่ม

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย โดยกลุ่มกิจการใช้กลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าจากกลุ่ม

ธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม ธุรกิจบริการด้านบริหารจัดการแรงงาน ซึ่งเป็นธุรกิจที่กิจการมีความเช่ียวชาญ 

- นอกจากนี้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 9.78 เป็นร้อยละ 11.34 โดยมูลค่าเพิ่มขึ้น 44.98 ล้านบาท ทั้งนี้ 
จะเห็นได้ว่าบริษัทมีแนวโน้มกำไรที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมีการควบคุมต้นทุนท่ีดี 

 

รายได้อื่น 
 รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 4.26 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการได้รบัเงินชดเชยรายได้ จากเหตุการณ์ความเสียหายในอุปกรณ์
ที่ใช้แปลงกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ไตรมาส 3/2561 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 2.06 ล้านบาท เนื่องจากค่าคอมมิชชั่นสำหรับธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้า และ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงาน จะลดลงจากร้อยละ 7.21 ในปี 
2561 เหลือเพียงร้อยละ 6.67 ในปี 2562 เนื่องจากกลุ่มกิจการใช้นโยบายควบคุมงบประมาณอย่างรัดกุม 
 
หนี้สงสัยจะสูญและค่าปรับ 
 ในไตรมาส 3 พ.ศ. 2561 บริษัทได้ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานที่เกินกำหนดระยะเวลาสัญญาว่าจ้าง ซึ่งมีลูกหนี้
ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจำนวน 56.85 ล้านบาท บริษัทพิจารณาว่าการปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลา
สัญญาว่าจ้าง มีผลกระทบโดยตรงกับการเรียกชำระเงิน บริษัทจึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวทั้งจำนวน แต่
อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยบริษัทได้มีระบบการควบคุมเพื่อป้องกันการเกิดหนี้สงสัยจะสูญและค่าปรับที่ดี จึงส่งผลให้ไม่เกิดรายการ
สูญเสียจากการดำเนินงานดังกล่าวในปี 2562 
 

ต้นทุนทางการเงิน 
 ต้นทุนทางการเงินลดลง (3.54) ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงในอัตราร้อยละ (6.39) เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก
การทยอยชำระหนี้สินระยาวจากโครงการพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 4.02 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากกำไรจากการดำเนินงานท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
 

• ผลดำเนินงานแยกตามธุรกิจ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

 รายได้  กำไรขั้นตน้  อัตรากำไรขั้นต้น 

 2562 2561 เปลี่ยนแปลง  2562 2561 เปลี่ยนแปลง  2562 2561 เปลี่ยนแปลง 

วิศวกรรม 705.87 680.44 25.43  56.89 28.45 28.44  8.06% 4.18% 3.88% 

บริหารจัดการ 859.94 769.52 90.42  70.61 60.38 10.23  8.21% 7.85% 0.36% 

พลังงานทดแทน 130.33 127.66 2.68  61.84 61.55 0.29  47.45% 48.21% -0.77% 

จำหน่ายอุปกรณ์ 143.13 94.96 48.16  19.17 13.15 6.02  13.39% 13.85% -0.45% 

 1,839.27 1,672.58 166.70  208.51 163.53 44.98  11.34% 9.78% 1.56% 
 

• รายได้และอัตรากำไรขั้นต้น โดยภาพรวมบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งกำไร(ขาดทุน) ของบริษัท ในปี 

2562 มีกำไรสุทธิที่ 32 ล้านบาท ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2561 มีผลขาดทุนที่ (72) ล้านบาท โดยแยกตามประเภทธุรกิจ

แบ่งเป็น 4 ธุรกิจหลัก ดังต่อไปนี้  

1. ธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม(EN) มีรายได้ที่ 705.87 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 8.06% 

2. ธุรกิจบริการด้านบริหารจัดการ(MS) มีรายได้ที่ 859.94 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 8.21% 

3. ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย ์มีรายได้ที่ 130.33 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 47.45% 

4. ธุรกิจจำหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณด์้านความปลอดภัย มีรายได้ที่ 143.13 ล้านบาทและมีอัตรากำไรขั้นตน้ท่ี13.39 % 
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• งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท) 

สินทรัพย ์ พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด          63.58         61.36  
   

 

เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระคำ้ประกัน          46.65         38.43  
 

   8.22  
 

 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน         779.20        738.66  
 

   40.53  
 

 

สินค้าคงเหลือ           98.57          85.48  
 

    13.08  
 

 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น            7.69          3.91  
 

      3.78  
 

 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน         995.68        927.84  
 

     67.84  
 

7.31% 

เงินฝากธนาครทีต่ดิภาระค้ำประกนั         133.71       129.91  
 

    3.81  
 

 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์         984.38     1,021.26  
 

   (36.88) 
 

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน          10.96           7.10  
 

     3.86  
 

 

สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตดับัญชี           4.99          3.57  
 

 

 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น           60.59         36.55  
 

    24.04  
 

 

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      1,194.64      1,198.39  
 

     (3.75) 
 

-0.31% 

รวมสินทรัพย ์ 2,190.32 2,126.23 
 

64.09 
 

3.01% 

 
กลุ่มบริษัทมเีงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 63.58 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน 995.68 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่

หมุนเวียน 1,194.64 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 2,192.32 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 3.01  
ทั้งนี ้สำหรับสินทรัพย์ทีเ่พิ่มขึ้น 63.58 ล้านบาท เนื่องจากเหตุผลหลักดังต่อไปนี ้

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนเพิ่มขึ้น 40.53 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจาก ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 129 ล้านบาท ในขณะที่
รายได้ที่ยังไมเ่รียกเก็บของธุรกิจบริการด้านวศิวกรรมและธุรกิจบริการด้านบริหารจดัการลดลง (98) ล้านบาท 
เนื่องจาก การรับรูร้ายได้และทยอยวางบิล ลูกหนี้อ่ืนเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท เนื่องจากเงินประกันค่านำเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศของธุรกิจจำหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั และลูกหนี้เงินค้ำประกันสญัญาของธุรกิจบริการ
ด้านวิศวกรรม 

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 24.04 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และเงินค้ำประกัน
ผลงาน 

- สินค้าคงเหลือเพิ่มข้ึน 13.08 ล้านบาท เนื่องจากงานระหว่างทำของธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม 
- เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระคำ้ประกันเพ่ิมขึ้น 12 ล้านบาท เนื่องจากเป็นยอดเงินท่ีสำรองไว้ สำหรับธุรกิจพลังงาน

ทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการซ่อมบำรุงใหญ่ทุกๆ 5 ปี 
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 3.78 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้สรรพากร และภาษีซื้อ 
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- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 3.86 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนในโปรแกรมด้านการพัฒนาบุคคลากร และโปรแกรม
สำหรับการลดกระบวนการทำงานของธุรกิจบริการด้านบริหารจัดการ 

- ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ลดลง (36.88) ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคา 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท) 

หนี้สิน พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสัน้              433.12               317.11  
 

116.02  

เจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนี้อื่น              257.82               275.92  
 

(18.10) 

หนี้สินสญัญาเช่าการเงิน - หมุนเวยีน                 2.14                  3.67   
 

เงินกู้ยืมระยะยาว - หมุนเวยีน               69.97               674.26   (604.29) 

ภาษีเงินไดค้้างจ่าย                 2.57                  1.60   
 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น               28.23                25.91   
 

รวมหนี้สินหมุนเวียน              793.85            1,298.46   (504.61) 

หนี้สินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน                 1.02                  3.15    

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน              533.39                     -     533.39  

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน               25.38                16.37   9.01  

ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน                 9.67                  7.57   2.10  

     รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน              569.46                27.10   542.36  

รวมหนี้สิน 1,363.31 1,325.56  38 

 

 ส่วนของหนี้สินของบริษัทในปี 2562 มีส่วนของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 433.12 ล้านบาท มีเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 257.82 ล้านบาท รวมหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทอยู่ที่ 793.85 ล้านบาท  

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้น 38 ล้านบาท เนื่องจากเหตผุลหลักดังต่อไปนี ้
- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 116.02 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการหมุนเวียนทางธุรกิจ เพื่อนำไปจ่ายชำระเจ้าหนี้การคา้ 
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และประมาณการต้นทุนการรื้อถอน เพิ่มขึ้น 9.01 และ 2.10 ล้านบาทตามลำดับ 

เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ที่ลดลงส่งผลให้ประมาณการหนี้สินในงบการเงินในระยะยาวเพิ่มสูงขึ้น 
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง (71) ล้านบาท เกิดจากการชำระเงินกู้ยมืตามกำหนดการปกติสำหรับ

โครงการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์  
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนลดลง (18.10) ล้านบาท เนื่องจาก เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากงานโครงการลดลง (27) ล้านบาท 

จากการทยอยวางบิลลูกค้า และเจ้าหนี้การค้าลดลง (5) ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท 
เนื่องจากการรับรู้ขั้นความสำเร็จของธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม 
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งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท) 

ส่วนของเจ้าของ พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง 

ทุนที่ออกและชำระแล้ว 280.00 280.00   

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 508.00 508.00   

จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 8.39 5.52   

ยังไม่ได้จัดสรร 24.73 1.94  22.79 

ส่วนไดเ้สียทีไ่มม่ีอำนาจควบคุม 6.15 5.47  0.68 

รวมส่วนของเจ้าของ 827.27 800.93  26.34 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 2,190.58           2,126.49   64.09 

 

กลุ่มบริษัทมสี่วนของเจ้าของเพิ่มขึน้ 26.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.29 เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทมีกำไร
เพิ่มขึ้น โดยมรีายละเอียดดังนี ้

- กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี มลูค่า 32 ล้านบาท 
- กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น มูลคา่ (2) ล้านบาท 
- สำรองตามกฎหมาย (3) ล้านบาท 
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี (1) ล้านบาท 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดยกมาต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 1.94 (41.00) 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี (1.33) (1.33) 

สำรองตามกฎหมาย (2.87) (2.87) 

กำไรเบด็เสร็จรวมสำหรับป ี 26.98 53.33 
   
ยอดคงเหลือสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 24.73 8.13 
   

 
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2563     

 รายได ้  กำไรขั้นต้น  อัตรากำไรขั้นต้น 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เปลี่ยนแปลง  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เปลี่ยนแปลง  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เปลี่ยนแปลง 

วิศวกรรม       113.06        199.42         (86.36)          16.26          24.44          (8.18)  14.38% 12.25% 2.13% 
บริหารจดัการ       231.82        210.01          21.81           16.34          10.71            5.62   7.05% 5.10% 1.95% 

พลังงานทดแทน         37.06          33.81            3.24           20.07          17.79            2.28   54.16% 52.62% 1.54% 

       381.94        443.24         (61.31)          52.67          52.94          (0.28)  13.79% 11.94% 1.84% 
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สำหรับแผนธุรกิจ (Business Plan) ประจำปี 2563 บริษัทได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน ที่เปลี่ยนรูปแบบจากเดิมสู ่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมที่เน้นเทคโนโลยี และการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ดังนี ้

วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ  เพื่อตอบโจทยค์วามต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมขับเคลื่อน
การดำเนินธรุกิจ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 

1. ยั่งยืนต่อธุรกิจ : สร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการในกลุ่มธุรกิจหลัก ตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความคุ้ม
ค่าสูงสุดให้กับลูกค้า 

2. ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนร่วม : ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น, ลูกค้า, พนักงาน, คู่ค้า, 
พันธมิตรธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น 

3. ยั่งยืนต่อการเรียนรู้และการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพและกระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรมที่แตกต่าง เพื่อใหท้ัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง และสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 

4. ยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล  : ดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

แผนการเติบโตในปี 2563 บริษัทมุ่งสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ จึงได้นำเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาปรับใช้ใน 
กระบวนการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ ลดต้นทุน และสร้างผลกำไรที่ดีต่อธุรกิจและสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น  นักลงทุน 
และผู้มีส่วนได้เสีย 

ทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2563 บริษัทได้มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้น
ประเภทงานที่สร้างผลตอบแทนที่ดีและมีโอกาสการขยายงานในอนาคตและสร้างผลตอบแทนที่ดี ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเภท
กลุ่มงาน ดังนี ้

1. วิศวกรรมไฟฟ้า 

2. วิศวกรรมโทรคมนาคม 

3. บริหารจัดการระบบงานธุรกิจ 

4. พลังงานทางเลือกอื่นๆ 

• ด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ โดยมุ่งเน้นด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีมา 

ใช้พัฒนาและต่อยอดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน ควบคู่การการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 3 ด้าน ได้แก่ 
- ด้านยอดขาย บริษัทได้นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าในยุคปัจจุบัน และมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 

- ด้านต้นทุน บริษัทนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ด้านบุคลากร บริษัทจัดให้มีการนำระบบใหม่ๆ มาปรับใช้ในการดำเนินงาน พร้อมการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างคนเก่งในองค์กร    

 ทั้งนี้ จากภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 สามารถสร้างรายได้ที่ 1,839 ล้านบาท ซึ่งจากมูลคา่สัญญา
งานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ปี 2563 – 2564 คาดว่าจะสามารถสร้างรายไดใ้ห้เติบโตเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม 

• นายอภิชาติ ว่องคงคาทอง ผู ้ถือหุ ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ขณะที ่รายได้ (Revenue) ของบริษัทยังมีผล
ประกอบการที่ดีอยู่ แต่อะไรทำให้กำไร (Net Profit) ลดลง และฝ่ายบริหารมีวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องของ กำไร (Net Profit) ที่
ลดลงอย่างไร  
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• นายไรวินท์  เลขวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ด้วยปัจจุบันบริษัท อยู่ระหว่างการ
ขยายงานในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มีผลงานในการเข้าประกวดราคา ประกอบกับบริษัทฯ ไ ด้รับงานโครงการส่วนใหญ่ที่อยู่
ภายใต้การดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อมุ่งเน้นเรื่องสร้างผลงาน  อันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติในการเข้าประมูลงานที่เพิ่ม
มากขึ้น ทั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อการได้รับงานต่อๆ ไปในอนาคต  ซึง่บริษัทจะ
พิจารณาการรับงานท่ีมีกำไรสูงขึ้น ทำให้สามารถสร้างรายได้และกำไรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้    

• นายอภิชาติ ว่องคงคาทอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-
19 ที่อาจจะยืดยาวไปจนถึงสิ้นปี ฝ่ายบริหารมีวิธีการป้องกันหรือพยายามทำให้รายได้ (Revenue) คงที่หรือเพิ่มขึ้นได้อย่างไร 

• นางสมนึก  แต้พานิช อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากรายได้ส่วนที่ 1 และ 2 
รวมกันได้ที ่1,565.81 ล้านบาท คิดเป็น 85% ของรายได้ทั้งหมด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะทำ
ให้รายได้ลดลงร้อยละเท่าไหร่ 

• นายไรวินท์  เลขวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการเกิดผลกระทบจากการระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 และแนวทางป้องกันจากสถานการณ์ดังกล่าวว่า เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจที่เป็นงานของภาครัฐประมาณ 
80% - 90% จึงได้รับผลกระทบน้อย ส่วนที่มีผลกระทบคือธุรกิจจำหน่ายสินค้าฯ (Trading )ประมาณกว่า 100 ล้านบาท แต่
อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปีนี้จะมีงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าฯ (Trading ) เข้ามา ซึ่งผลกระทบโดยรวมต่อธุรกิจ ณ ช่วงเวลานี้ คาด
ว่าจะมีผลกระทบจะมีประมาณ 10% ประกอบกับในส่วนของงานภาครัฐนั้นยังคงมีแนวโน้มทีจ่ะดำเนินการจดัประกวดราคาอยา่ง
ต่อเนื่อง  

• นางสมนึก  แต้พานิช สอบถามเพิ่มเติมว่า ทำไมผลการดำเนินงานในส่วนกำไรขั้นต้นของธุรกิจพลังงานทดแทนจึงลดลง 

• นายไรวินท์  เลขวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ในส่วนของผลการดำเนินงานของ 
ธุรกิจพลังงานนั้นไม่ได้ลดลง เนื่องด้วยตัวเลขจากผลการดำเนินงานที่บริษัทนำเสนอนั้นเป็นการคาดการณ์ เผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งถ้าเปรียบเทียบรายได้ของปี 2561 จะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปี 2562  

• นางสมนึก  แต้พานิช สอบถามเพิ่มเติมต่อว่า บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการค่าเผื่อหน้ีสูญอย่างไร 

• ดร.ปรีชา  สวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายป้องกัน  
โดยการตรวจสอบประวัติลูกค้าก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจร่วมกัน เพราะฉะนั้น สำหรับการรับงานหรือการให้บริการของบริษัท  
โอกาสการไม่ได้รับชำระหนี้จะน้อยลง เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมการเก็บชำระหนี้อย่างรอบคอบ และได้นำระบบเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  มาปรับใช้เพื่อติดตามว่ายอดขายที่เราดำเนินงานไปได้รับการชำระหนี้ตรงกันหรือไม่  

•   นายไรวินท์  เลขวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวเสริมว่า งานส่วนใหญ่ของเราเป็นงานของภาครัฐ ทำให้
โอกาสที่เราจะเป็นหนี้สูญกับภาครัฐค่อนข้างต่ำ และในส่วนของงานอีกร้อยละ 10 จะเป็นส่วนของภาคเอกชนซึ่งมีขนาดใหญ่ก็มี
โอกาสเป็นหนี้สูญค่อนข้างต่ำเช่นกัน  

•   นายอภิชาติ ว่องคงคาทอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า Long-term debt ของปี 2561 ทำไมจึงตั้งที่ 3.15 
ล้านบาท และในปี 2562 จึงตั้งสูงที่ 533.39 ล้านบาท 

• ดร.ปรีชา  สวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า การตั้ง Long-term debt  
ดังกล่าว เป็นการตั้งตัวเลขทางหลักการบัญชี เนื่องจากปี 2561 บริษัทได้รับงานโครงการที่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้จะสูญกว่า 50 ล้าน 
ซึ่งมาตรฐานบัญชีกำหนดว่า หากบริษัทผิดเงื่อนไขในสัญญา หนี้ที่บริษัทมีต้องจัดเป็นแบบระยะสั้น เพราะฉะนั้น ในปี 2561 
บริษัทจึงจัดให้หน้ีที่เป็น Long-term ไปอยู่ในระยะสั้น แต่อย่างไรก็ตามในปี 2562 เนื่องจากธนาคารไม่เรียกเอาคืน บริษัทจึงตั้ง
กลับมาที่ Long-term เหมือนเดิม 

• นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า โครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทนปัจจุบันผลตอบรับเป็น 
อย่างไร และกรณีมีนโยบายเปลี่ยนระบบมิเตอร์เป็นแบบ Smart Grid มีผลอะไรกับบริษัทหรือไม่  
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•   นายไรวินท์  เลขวรนันท ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีอัตราที่เพิ่ม
สูงกว่าประมาณ 7-8 แสนราย สำหรับนโยบายการเปลี่ยนระบบมิเตอร์เป็นแบบ Smart Grid นั้น ปัจจุบันจากการติดตามความ
คืบหน้าทราบว่ายังเป็นการทดสอบการใช้งาน ซึ่งการเปลี่ยนระบบอาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนมาใช้ระบบ 
Smart Grid จะเป็นผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีกำลังการใช้ไฟที่สูง ส่วนรายได้ของบริษัทในส่วนของการจดมิเตอร์นั้นมีอัตราที่สูงขึ้น เนื่องจาก
ชุมชนมีการขยายตัว ซึ่งมีอัตราเติบโตที่ 5-10% ในบางพื้นที ่

• นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ สอบถามเพิ่มเติมว่า รายได้ของธุรกิจพลังงานที่บริษัทได้มีสัญญาร่วมดำเนินโครงการฯกับ
สหกรณ์ภาคการเกษตรฯ เป็นอย่างไรบ้าง 

•   นายไรวินท์  เลขวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ปัจจุบันการดำเนินงานร่วมกับสหกรณ์
ยังคงดำเนินงานตามปกติไม่มีปัญหา สำหรับส่วนแบ่งรายได้ที่ให้กับสหกรณ์เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาซึ่งอยู่ที่ประมาณ 7-8 % จาก
รายได้ทั้งหมด ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นสัญญาระยะยาว 25 ปี ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 3 ปี เหลืออีก 22 ปี ซึ่งชุมชนก็จะได้รับ
ประโยชน์จากการจ้างงาน  

•   นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจบริหารจัดการบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัส COVID-19 มีอัตราลดลงหรือไม่ 

• นายไรวินท์  เลขวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า จากที่ได้ช้ีแจงเบื้องต้นแล้วว่าบริษัท 
ทำสัญญาร่วมกับภาครัฐ ซึ่งภาครัฐไม่มีนโยบายลดจำนวนพนักงาน จากนโยบายดังกล่าวจึงส่งผลดีกับบริษัท เนื่องด้วยจากสัญญา
ส่วนใหญ่ของบริษัทกับภาครัฐยังคงไม่มีการลดอัตราจ้าง ดังนั ้นบริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื ้อไวรัส     
COVID-19   แต่อย่างไรก็ตามจากที่กล่าวข้างต้นบริษัทอาจจะได้รับผลกระทบโดยรวมประมาณ 10 % ซึ่งเป็นส่วนท่ีอาจเกิดจาก
งบประมาณการประกวดราคาไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน  
 

ประธานฯ ได้เปดิโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคดิเห็น หรือซกัถามเพิ่มเติม         
เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562  สิ้นสุด  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ  ได้กล่าวนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุด  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี ้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535  และ ข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 56  ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ    
ผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบปีบัญชี  สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  พร้อมท้ัง รายงานของผู้สอบบัญชี  ได้ผ่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  และได้ผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 
ซึ่งได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว (ในรูปแบบ QR Code)  

จากนั้น ประธานมอบหมายให้ ดร.ปรีชา  สวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนองบการเงินของ
บริษัทฯ ประจำปี 2562  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  
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รายการ งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
สินทรัพย์รวม  2,190,315,835 1,867,272,342 

หนี้สินรวม 1,363,313,652 1,063,023,945 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 827,002,183 804,248,397 

รายได้รวม 1,845,273,049 972,526,622 
กำไร (ขาดทุน)สุทธิ* 28,606,514 53,795,336 

กำไรต่อหุ้น 0.05 0.10 
หมายเหตุ *  เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  

 

ประธานฯ ได้เปดิโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคดิเห็น หรือซกัถามเพิ่มเติม 

เมื่อไมม่ีผูเ้ข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคดิเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากท่ีประชุม 

โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรบัรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้
อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562  สิ้นสุด  ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2562 โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้   

เห็นด้วย             377,827,292 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย                            0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  

งดออกเสียง                             0 เสียง                      

  บัตรเสีย                                          0 เสียง 

 
ระเบียบวาระที่  4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 และงดการจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ   ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 และงดการจ่ายเงิน
ปันผล ทั ้งนี ้ เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ ่งกําหนดให้
คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจําปี ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจําทุกปี   
ทั้งนี้  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ และ ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข    
และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงิน และ ผลดำเนินงาน และ 
ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องอื่น ๆ ของบริษัทฯ 

จากนั้น ประธานมอบหมายให้ ดร.ปรีชา  สวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน  เป็นผู้นำเสนอการจัดสรรกำไร
สุทธิ ประจำปี 2562 และงดการจ่ายเงินปันผล   
              ดร.ปรีชา  สวน ได้นำเสนอรายละเอียด  โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 53,795,336 บาท จึงเสนอ
ให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2562 จำนวน 2,867,410.00 บาท เป็นทุนสำรองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทต้องการรักษาสภาพคล่อง 
และใช้เงินลงทุนในการลงทุนธุรกิจใหม่  
 

ประธานฯ ได้เปดิโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคดิเห็น หรือซกัถามเพิ่มเติม 

เมื่อไมม่ีผูเ้ข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคดิเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากท่ีประชุม 

โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรบัรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้
อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 และงดการจ่ายเงินปันผล  โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้  

เห็นด้วย                     377,827,292 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไม่เห็นด้วย                 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  

งดออกเสียง                            0 เสียง                      

  บัตรเสีย                  0      เสียง 

  
จากนั้นก่อนเข้าระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง  

ตามวาระประจำปี  2562  เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส  พร้อมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม 
เสนอแนะข้อคิดเห็นได้อย่างอิสระ  ประธานฯ ซึ ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้มอบหมายให้ นายไรวินท์  
เลขวรนันท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ทำหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุม (ประธานฯ)  เพื่อดำเนินการขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมในวาระนี้ และขอแจ้งเรียนเชิญให้กรรมการทุกท่านที่ได้รับการเสนอช่ือให้ออกจากห้องประชุมเป็นการช่ัวคราว จนกว่า
จะดำเนินการตามระเบียบวาระและขอมติที่ประชุมลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น จึงจะเชิญกลับเข้าสู่วาระประชุมอีกครั้ง  
 
ระเบียบวาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการของบริษัทฯที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม
วาระประจำปี  2563 

นายไรวินท์  เลขวรนันท์ ประธานในท่ีประชุม  ขอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบรษิทั
แทนกรรมการของบริษัทฯที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี  2563 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชน จำกัด  
พ.ศ. 2535  และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจำปี ใหก้รรมการออกจากตำแหน่ง 1 
ใน 3 โดยอัตรา  ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงท่ีสุดกับจำนวน 1 ใน 3   
   กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบรษิัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก 
ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 
            กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับดำรงตำแหน่งอีกก็ได้   

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 
จำนวน 4 ท่าน  ได้แก่    

1) ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

2) พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

3) ดร.เปรมวดี ฟองศิริ กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

4) นายรชต  ยอดบางเตย กรรมการบริษัท 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว  เห็นว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ผ่านการ

กลั่นกรองและพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆอย่างรอบคอบ รวมทั้งคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความ

เชี่ยวชาญ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  กำหนด และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อีกทั้ง ผ่านการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเรียบร้อยแล้ว  นอกจากน้ี  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่

มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันท่ี 6 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่
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หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

กรรมการทั้ง 4  ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ 

      สำหรับข้อมูลประวัติการทำงานและคุณสมบัติของของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทได้ถูกจัดส่งไปยัง  

ผู้ถือหุ้นแล้วในหนังสือเชิญประชุม  รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารสิ่งที่แนบด้วย 3 

ประธานฯ ได้เปดิโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคดิเห็น หรือซกัถามเพิ่มเติม 
เมื่อไมม่ีผูเ้ข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคดิเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากท่ีประชุม 
โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรบัรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทฯที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 ซึ่งมีจํานวน     
4 ท่าน ได้แก่ 1. ดร.พงศ์ศักติฐ์  เสมสันต์  2. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช  3. ดร.เปรมวดี ฟองศิริ 4. นายรชต  ยอดบางเตย  
ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง   

โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้   
1. ดร.พงศ์ศักติฐ์  เสมสันต์     กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย                  377,827,292 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย                  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000  

งดออกเสียง       0 เสียง                      

บัตรเสีย                      0       เสียง 
 

2. พลอากาศเอกบุรรีัตน์ รตันวานิช          กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

เห็นด้วย                 377,827,292 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย                  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000  

งดออกเสียง                  0 เสียง                      

บัตรเสีย                              0        เสียง 
 

3. ดร.เปรมวดี ฟองศิริ                     กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย                 377,827,292 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย                  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000  

งดออกเสียง                      0 เสียง                      

              บัตรเสีย                              0       เสียง 
 

4. นายรชต  ยอดบางเตย  กรรมการบริษัท 

เห็นด้วย               376,837,292  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย            0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000  
งดออกเสียง            1,000,000  เสียง                      
บัตรเสีย             0       เสียง 
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หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 10,000 หุ้น รวมผู้ถือหุน้

เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 377,837,292 หุ้น 
 

เมื่อการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 เสร็จสิ้นแล้ว  
นายไรวินท์  เลขวรนันท์ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการเรียนเชิญ กรรมการทุกท่านที่ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว กลับ
เข้าสู่วาระประชุมอีกครั้ง และจากนั้น ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์  ประธานกรรมการ กลับเข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม   
และมอบหมายให้ดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่  6     พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  ประจำปี  2563 
         ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  
ประจำปี 2563  ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญตัิบรษิัทมหาชน  พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34  กำหนดให้กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินเดือน เงิน
รางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส  ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น  ตามข้อบังคับ หรือ  ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 
ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน  หรือวางหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะได้มีการ
เปลี่ยนแปลง  และนอกจากนั้นให้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ  ตามระเบียบของบริษัท  

ทั ้งนี้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พ ิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบร ิษ ัท และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในปัจจุบันและได้ทำการ
เทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งได้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ ้น ซึ ่งเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และ อนุกรรมการต่าง ๆ สำหรับปี 2563 ให้คงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน
โบนัสเท่ากับปี 2562 ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนโบนัส ของคณะกรรมการและ
อนุกรรมการ ชุดต่าง ๆ รวมทั้งปี 2563 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน  4.80  ล้านบาท ดังนี้ 

จากนั้น ประธานมอบหมายให้ ดร.ปรีชา  สวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระ ดังนี้ 
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ   

กรรมการ ปี 2563 ( ปีที่เสนอ) 
บาท/คน/เดือน 

ปี 2562 
บาท/คน/เดือน 

ประธานกรรมการ 50,000 50,000 

กรรมการอิสระ 30,000 30,000 
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 20,000 20,000 

หมายเหตุ  1.  การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีชื่อตาม
หนังสือรับรองของบริษัทเท่านั้น 

2.  ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่ม ี
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ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเบ้ียประชุมกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ   
คณะกรรมการ ปี 2563 ( ปีที่เสนอ) 

บาท /คร้ังท่ีประชุม 
ปี 2562 

บาท /คร้ังท่ีประชุม 
•  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  บริษัทพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อคร้ังที่มีการจัดประชุมตามวาระของคณะกรรมการและอนุกรรมการแต่ละชุด 

กรณีที่มีการเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว ซ่ึงไม่ใช่วาระประชุมของชุดคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม  ทั้งนี้สำหรับ

การจัดประชุมในวาระของอนุกรรมการ จะไม่จ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุด
ต่างๆ ประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาให้ความเห็น โดยให้คงค่าตอบแทนรายเดือน 
ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนโบนัส เท่ากับปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างเดิมของคณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุด
ต่างๆ ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และคา่ตอบแทนโบนัสของคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ 
รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน  4.80  ล้านบาท 

 
ประธานฯ ได้เปดิโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคดิเห็น หรือซกัถามเพิ่มเติม 
เมื่อไมม่ีผูเ้ข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคดิเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากท่ีประชมุ 

โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรบัรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2563  โดยการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทนโบนัส ของคณะกรรมการและอนุกรรมการ ชุดต่างๆรวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน  4.80  ล้านบาท   
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โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้  

เห็นด้วย                     377,847,292 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000% 

ไม่เห็นด้วย                 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  

งดออกเสียง                            0 เสียง                      

  บัตรเสีย                  0      เสียง 

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 10,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้า

ร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 377,847,292 หุ้น 

 
ระเบียบวาระที่  7   พิจารณาการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี  2563 
 ประธานฯ  ได้แจ้งขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี  
2563  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535  มาตรา 120  และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 59 
และ ข้อ 60  ซึ่งกำหนดให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯทุก
ปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ 

จากนั้น ประธานมอบหมายให้ ดร.ปรีชา  สวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระ ดังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  โดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล  รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชี  และผลงานการให้บริการที่ดี การให้คำปรึกษาแนะนำ    
ที่เป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มบริษัทฯเสมอมา  จึงเห็นสมควรเสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส   
เอบีเอเอส จำกัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  ประกอบด้วย  

1. นายพิสิฐ          ทางธนกุล   ผู้สอบอนุญาตเลขท่ี   4095  และหรือ                                   
2. นายไพบูล  ตันกูล    ผู้สอบอนุญาตเลขท่ี   4298  และหรือ 
3. นางสาวนันทิกา  ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบอนุญาตเลขท่ี   7358        

   

การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี  2563 

บริษัท ปี 2563(ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 เปลี่ยนแปลง 
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจเินียริ่ง จำกัด (มหาชน) ETE 3.280 3.185 0.095 3% 
บริษัทย่อย     

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (ETEM) 0.450 0.436 0.014 3% 
บริษัท ซีน 168 จำกัด (SYN) 0.080 0.078 0.002 3% 
บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จำกัด (ETG) (ช่ือใหม่ : บ.เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำกัด - EFA)   0.070 0.068 0.002 3% 
บริษัท โกลว์เทรดดิ้ง แอนด์ เซอรว์ิส จำกัด (GTS) 0.106 0.103 0.003 3% 
 3.986 3.870 0.116 3% 
IFRS9 0.140  0.140  

รวม 4.126 3.870 0.256 7% 
 

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดในต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด, บริษัท ซีน 168 จำกัด, บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จำกัด และ 
บริษัท โกลว ์เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 4,126,000  บาท  
และ ไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  รวมถึง ผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  ที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
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หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  และ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด    

  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม 

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากท่ีประชุม 

โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ 
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบอนุญาตเลขท่ี 
4095 และหรือ 2. นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4298 และหรือ 3. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต เลขที่ 7358 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดในต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท และบริษัทย่อย จำกัด  ซึ่งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 4,126,000 บาท 
และ ไม่มีค่าบริการอื่น  โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้   

เห็นด้วย                377,847,292 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000  
งดออกเสียง                              0 เสียง                      

 บัตรเสีย                        0      เสียง 
 
ระเบียบวาระที่  8   พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท 
  ประธานฯ  ได้แจ้งขอเสนอให้ที ่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม      
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และตามที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ นั้น  บริษัทจึงต้องแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 และข้อ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
พ.ศ.2563  และ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
จำกัด พ.ศ.2535 ปรากฎรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ 
 

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับบริษัทท่ีขอเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 27 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้
ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษา
สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ
กำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 
        ในกรณีที่กรรมการตั้งแตส่องคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียก
ประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนดัประชุม
ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันท่ีไดร้ับการร้องขอเช่นว่าน้ัน 

ข้อ 27  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งไดร้บั
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 
        ในกรณีที ่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุม
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) 
วันนับแต่วันท่ีได้รับการร้องขอเช่นว่าน้ัน 

        ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั ้งเอกสาร
ประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือผู ้ซ ึ ่งได ้รับ
มอบหมายอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าท่ีจัดการประชุมต้องจัดเก็บ
สำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดย
จะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับบริษัทท่ีขอเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 28 ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการ
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

        ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน กรรมการให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้น
เป็นประธานในท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 28 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง
หนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้
ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ที่ประชุม 
        ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือประธานในที่
ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้
ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการ
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศท่ีกำหนดไว้ในกฎหมาย” 

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุม
เช่นว่านี้ได้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้จัด
ให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
           การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 

           คณะกรรมการจะเรียกประชุมวสิามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่
จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรับรวมกันได้ไมน่้อยกว่าหนึ่งใน
ห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่ายีส่ิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกวา่
หนึ่งในสิบ(1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหนา่ยได้ทั้งหมดเข้าชื่อกัน
ทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุม
เพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึง่ 
(1) เดือนนับแต่วนัได้รบัหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นการประชุม
สามัญ ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 
           การประชุมคราวอื ่นนอกจากวรรคหนึ่ ง ให้เรียกว่าการประชุม
วิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
            ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันทำหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกลา่ว
ด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบ
ห้า (45) วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
          ในกรณีที ่คณะกรรมการไม่จ ัดให้ม ีการประชุมภายในกำหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ 
รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า 
(45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่า
เป็นการประชุมผู ้ถือหุ ้นที ่คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวย
ความสะดวกตามสมควร  
          ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะ
ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 
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คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 และข้อ 28  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.2563 และ ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 โดยคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ตาม
รายละเอียดข้างต้น 

 

ประธานฯ ได้เปดิโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคดิเห็น หรือซกัถามเพิ่มเติม 
• นายอภิชาติ ว่องคงคาทอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุม 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นจะใช้เมื่อไหร่ ใช้เมื่อมีภาวะผิดปกติหรือไม่ และหากเป็นภาวะปกติ ฝ่ายบริหารจะใช้การประชุมในรูปแบบ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ 

• ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามดงักล่าวว่า การแก้ไขข้อบังคับในครั้งนีเ้ป็นการแก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่า 

ด้วยเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สำหรับพระราชบัญญัติที่ออกใหม่ล่าสุดนี้เป็นเครื่องอำนวย
ความสะดวกและเพิ่มช่องทางให้กับบริษัทสามารถจัดประชุมได้มากข้ึน ทั้งในกรณีเรื่องเร่งด่วน หรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่
สะดวกต่อการจัดประชุมอย่างเช่นในปีนี้ ทางบริษัทก็จะสามารถขออนุญาตจัดประชุมในลักษณะนี้ได้ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้ความ
จำเป็นและเหตุผลที่เพียงพอ  

 

ประธานฯ ได้เปดิโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคดิเห็น หรือซกัถามเพิ่มเติม 
เมื่อไมม่ีผูเ้ข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคดิเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากท่ีประชุม 

โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรบัรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 และข้อ 28  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน    
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และ ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 
โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ  โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้   

เห็นด้วย                377,847,292 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นด้วย                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000  

 งดออกเสียง                              0 เสียง                      

 บัตรเสีย                               0      เสียง 

 
ระเบียบวาระที่  9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ   (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หารือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่ คณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
ในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องที่เสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา  

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม         
ก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 
ว่า  “ เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้ทั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีกำหนดไว้ใน  หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได้  ”   
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือ เสนอแนะให้ความเห็นเพิ่มเติ ม   ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และ
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน และขอปิดประชุมฯ 

 
ปิดการประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 

      -ดร.พงศ์ศักติฐ์   เสมสันต์- 
ลงช่ือ______________________________ประธานท่ีประชุม 

                                           ( ดร.พงศ์ศักติฐ์   เสมสันต์ )  
 
 

        -กัลยา  ธัญญเจริญ-   
ลงช่ือ______________________________เลขานุการบริษัท 

                           (   นางสาวกัลยา  ธัญญเจรญิ   )       /ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
 
  


