
รายงานประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

วนัที ่ 26  เมษายน 2556 

 

การประชุมสามญัผ ูถือหุ นประจาํป   2556 ประชุม ณ หอ้งแกรนดบ์อลลมู ชั้น ซี โรงแรมแกรนด ์ เซ็นเตอร์

พอยท ์สุขมุวทิ-เทอร์มินอล 21 เลขท่ี 2/88 ซอยสุขมุวทิ 19 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  

จาํนวนผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้  วนัท่ี 29 มีนาคม 2556   รวมทั้งส้ิน 4,017 ราย รวม

จาํนวนหุน้ท่ีถือทั้งส้ิน  812,626,551  หุน้  โดยในวนัประชุมมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง  จาํนวน  65  ราย  และการรับ

มอบฉนัทะจาํนวน 80 ราย รวมเป็น 145 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้361,580,806 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 44.50  ครบเป นองค ประชุม  

  

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 

 

นายธาดา ชุมะศารทูล เลขานุการบริษทั กล่าวสวสัดีและขอบพระคุณผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ทุกท่านท่ีได้

สละเวลาเขา้ร่วมประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2556  ซ่ึงการประชุมในคร้ังน้ีประกอบดว้ยวาระการประชุม

รวมทั้งส้ิน 8 วาระ ตามรายละเอียดท่ีไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเรียนเชิญประชุม และท่ีไดเ้ปิดเผยบน

เวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ี http://www.ple.co.th  แลว้   

สาํหรับการดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 27 ระบุไวว้า่ “ประธานในท่ีประชุมฯ   มีหน าท่ี

ควบคุมการประชุมให เป นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ว าดว้ยการประชุม การท่ีท่ีประชุมจะมีมติให เปล่ียนลาํดบัวาระได้

ดว้ยคะแนนเสียงไม น อยกว า 2 ใน  3 ของจาํนวนผ ูถือหุน้ซ่ึงมาประชุม”    จึงขอช้ีแจงขั้นตอนและวธีิปฏิบติัในการประชุม

การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดงัน้ี 

วธีิปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต าง ๆ 

การอภิปราย :  

ผูใ้ดประสงค จะกล าวถ อยคาํต อท่ีประชุม ให ยกมือข้ึนพ นศีรษะ เม่ือประธานของท่ีประชุมอนุญาต แล วจึงเดิน

ไปยงัไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว  โดยต องกล าวถึง  

- ช่ือ-ช่ือสกลุของผ ูอภิปราย  

- สถานะเป นผ ูถือหุ น/หรือผ ูรับมอบฉนัทะ  

- และจาํนวนหุ นท่ีถืออย ูหรือมอบฉนัทะ  

- แล วจึงอภิปรายในเน้ือหาตามวาระ  

การออกเสียงลงคะแนน :  

เพ่ือความรวดเร็ว และเพ่ือไม่ใหเ้สียเวลาของผูถื้อหุน้ 

- ท านประธานจะเรียนถามในทุกวาระว า จะมีผ ูใดไม เห็นชอบหรืองดออกเสียงหรือไม   

- ถ าไม มีผ ูไม เห็นชอบหรืองดออกเสียง ท านประธานกจ็ะขอสรุปในวาระนั้น ๆ ว า ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีมติ

เป็นเอกฉนัท รับรอง หรือใหค้วามเห็นชอบตามท่ีประธานเสนอ  

ถ ามีผ ูใดไม ให ความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ท านประธานจะขอให ผ ูถือหุ น และผ ูรับมอบฉนัทะท่ีไม ให 

ความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน  
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- เลขานุการบริษทัจะขออาสาสมคัรจากท่ีประชุมผ ูถือหุ น จาํนวน 1 คน เป นกรรมการตรวจนบัคะแนน

และผ ูสอบบญัชีของบริษทั  เพ่ือทาํหน าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให โปร งใส ถกูต องตามกฎหมาย 

และข อบงัคบัของบริษทั  

- เม่ือผูถื้อหุน้เขียนเคร่ืองหมายบนบตัรลงคะแนนแล ว ประธานของท่ีประชุมจะสั่งให เจ าหน าท่ีไปรับมาเพ่ือ

ส่งใหแ้ก กรรมการตรวจนบัคะแนนต่อไป  

- การเกบ็บตัรลงคะแนน จะเกบ็เฉพาะผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีลงคะแนนเสียงไม เห็นด วย และงดออก

เสียงเท านั้น ยกเวน้วาระการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายลงคะแนน

เสียงในใบลงคะแนน สาํหรับกรรมการแต่ละท่าน โดยจะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน 

- จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ ท่ีลงคะแนนเสียงไม เห็นด วยและงดออกเสียงในแต ละวาระ  

- ส วนท่ีเหลือถือว าเป นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นด วยในวาระนั้น ๆ  

- และให กรรมการตรวจนบัคะแนนเป นผ ูประกาศผลการลงคะแนนในแต ละวาระท่ีมีการออกเสียง 

ลงคะแนนในท่ีประชุม  

กรณีทีจ่ะมผีลทําให การลงคะแนนเสียงเป นโมฆะ 

- หากบตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน  

- หากผูล้งคะแนนไม ทาํเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนและส งให เจ าท่ีของบริษทัฯ เพ่ือตรวจนบัคะแนน 

- หากบตัรคะแนนชาํรุดจนไม สามารถวนิิจฉยัได ว าผ ูลงคะแนนมีความประสงค จะลงคะแนนเช นใด  

- หากบริษทั  ตรวจสอบพบในภายหลงัว า ผ ูรับมอบฉนัทะได เปล่ียนแปลงการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน 

ทาํให ไม เป นไปตามความประสงค ของผ ูมอบฉนัทะ  

ไม ทราบว ามีผ ูถือหุ นท านใดมีความสงสัยหรือข อซกัถามเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัในการประชุม การลงคะแนนเสียง 

และการนบัคะแนนเสียงหรือไม    หากไม มีผ ูใดซกัถามกถื็อว าท่ีประชุมรับทราบวธีิปฏิบติัในการประชุม การลงคะแนน

เสียง และการนบัคะแนนเสียงแล ว 

 

เลขานุการบริษทั กล่าวแนะนาํและเรียนเชิญคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม

บนเวที  ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทั 

1. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 

2. นายพิสันต ์ จินตนาภกัดี กรรมการ 

3. นายสุธี  ตนัติวณิชานนท ์ กรรมการ 

4. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

โดยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายสมประสงค ์บุญยชยั กรรมการอิสระ และพลโทสินชยั  นุสถิตย ์ กรรมการอิสระ  

ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากติดภารกิจสาํคญัโดยเร่งด่วน  สาํหรับ นายเสวก  ศรีสุชาต เขา้ร่วมการประชุมแต่ยงั

ไม่ข้ึนเวที เน่ืองจากครบวาระการเป็นกรรมการบริษทัในคร้ังน้ี 
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คณะกรรมการบริหาร 

1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายพิสันต ์ จินตนาภกัดี กรรมการบริหาร 

4. นายสุธี  ตนัติวณิชานนท ์ กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5. นายธาดา  ชุมะศารทูล กรรมการบริหาร 

โดยกรรมการบริหาร 6 ท่าน คือ นายพิสิฐ  โรจนมงคล , นายสมศกัด์ิ สมบูรณ์ทรัพย,์ นางชุติมา  อยูส่าธร, 

นายกฤติ ภาษิต, นายสหชยั  พิรพฒัน์ และนายสมบติั หวงัใจสุข ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมบนเวทีไดเ้น่ืองจากติดภารกิจ

ทาํงานท่ีต่างประเทศและต่างจงัหวดั    

เลขานุการบริษทั ไดแ้นะนาํตวัแทนจากสาํนกังานผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั นายเชิดสกลุ อน้มงคล, 

นายธีรพล โกศล ผูช่้วยทนายความท่ีปรึกษาของบริษทั , นายเอกชยั  บุดดา  หวัหนา้งานฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั     

ไดเ้รียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน 1 ถึง 2 ท่าน  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด

อาสาเป็นกรรมการนบัคะแนน จึงเชิญ นายเอกชยั บุดดา  เป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน 

 

เลขานุการบริษทั แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ “ ตามข อบงัคบัของบริษทั ข อ 27 ระบุไว ว าการประชุมผ ูถือหุ น ต องมีผ ูถือ

หุ นและผ ูรับมอบฉนัทะจากผ ูถือหุ น มาประชุมไม น อยกว า  25  คน   หรือมีผูถื้อหุน้และผ ูรับมอบฉนัทะจากผ ูถือหุ นมา

ประชุมไม น อยกว า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ นท่ีจาํหน ายได ทั้งหมดจึงจะเป็นองค ประชุม”    ขณะน้ีมีผ ูถือหุ นเข าร วมประชุม

ดว้ยตนเอง จาํนวน  65  ราย  และการรับมอบฉนัทะจาํนวน 80 ราย รวมเป็น 145 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้361,580,806 หุน้ 

คิดเป็นร้อยละ 44.50 โดยป จจุบนับริษทั มีผ ูถือหุ นทั้งหมด 4,017 ราย  (ส่ีพนัสิบเจด็ราย)  รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 

812,626,551 หุน้ (แปดร้อยยีสิ่บสองลา้นหกแสนสองหม่ืนหกนัหา้ร้อยสิบเอน็ลา้นหุน้)  ครบเป นองค ประชุมตามข อบงัคบั

ของบริษทั  และไดเ้รียนเชิญ นายอาํนวย  กาญจโนภาศ  รองประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม แทนนายเสวก 

ศรีสุชาต เน่ืองจากในปีน้ี นายเสวก  ศรีสุชาต  ครบวาระในการเป็นกรรมการบริษทั  

นายอาํนวย  กาญจโนภาศ  ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมจึงกล่าวเป ดประชุมสามญัผ ูถือหุ น ประจาํปี 2556  บริษทั 

เพาเวอร ไลน  เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)  ตามระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี  

 

วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจําปี 2555 เมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่26 เมษายน 2555    

 ประธานท่ีประชุม ได ช้ีแจงต อท่ีประชุมว า บริษทั   ได ส งสาํเนารายงานการประชุมสามญัผ ูถือหุ น ประจาํปี 

2555 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ใหผู้ถื้อหุน้ไว ล วงหน าพร อมกบัจดหมายเชิญประชุมแล ว  จึงเรียนถามผ ูถือหุ นถึงข อสงสัย

หรือขอ้แกไ้ข (ถ ามี)  

 ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีขอ้สงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอท่ีประชุมลงมติ

พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 มตทิี่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผ ูถือหุ น ประจาํปี 2555 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี  26  เมษายน  

2555 
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 โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

 เห็นด้วย จาํนวน 361,594,906  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

 งดออกเสียง จาํนวน           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 148 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิม

ประชุมอีก 3 ราย)    

 

วาระที ่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 

 ประธานท่ีประชุม ไดข้อให ้นายสุธี ตนัติวณิชชานนท ์  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูช้ี้แจงผล

การดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2555 ใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ  โดยนายสุธี ไดช้ี้แจงใหรั้บทราบ  ดงัน้ี 

จากงบการเงินรวมของบริษทัในรอบปี 2555 บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการในปี 2555 จาํนวน 6.47 พนัลา้น

บาท ลดลง 24.2% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2554 จาํนวน 8.53 พนัลา้นบาท เป็นผลจากการหยดุรับรู้รายไดใ้นส่วนของบริษทั

ยอ่ย Power Line Engineering Qatar (PLQ) ท่ีบริษทัไดข้ายหุน้ไปหมดแลว้  ในขณะท่ีงบการเงินเฉพาะบริษทัมีรายไดจ้าก

การใหบ้ริการ จาํนวน 6.34  พนัลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2554 จาํนวน 4.93 พนัลา้นบาท เพิ่มข้ึน 28.6% ซ่ึงเป็นผล

จากการรับรู้รายไดข้อง PLE ท่ีเพิ่มข้ึนจากโครงการใหม่   บริษทัมีอตัราส่วนตน้ทุนในการใหบ้ริการต่อรายไดใ้นปี 2555 

ในอตัราท่ี 94.8% ซ่ึงเป็นอตัราท่ีลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2554 ท่ี 99.2%  ซ่ึงทาํใหอ้ตัรากาํไรขั้นตน้เพิ่มเป็น 

5.2%  เปรียบเทียบกบั  0.8%  ในปี 2554 ในขณะท่ีงบการเงินเฉพาะบริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 5.7% เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 

2554 ซ่ึงกาํไรขั้นตน้อตัรา 1.1% ซ่ึงกาํไรดงักล่าวยงัตํ่ากวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ เน่ืองจากตน้ทุนท่ีสูงข้ึนในขณะท่ีบริษทัยอ่ย 

บริษทั บาํรุงเมืองพลาซ่า จาํกดั (BMP) ยงัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนเน่ืองจากยงัไม่ไดเ้ปิดโครงการ โดย BMP จะเร่ิมเปิด

โครงการระยะแรก (Soft Opening) ในเดือนมีนาคม 2556  รวมถึงบริษทั เพาเวอร์พรอสเพค จาํกดั (PPC) ยงัมีผลการ

ดาํเนินงานขาดทุนอยูท่ี่ 11.5 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากตน้ทุนวตัถุดิบท่ีสูงข้ึนและอยูร่ะหวา่งการปรับปรุงการผลิต ซ่ึงจากผล

การทาํงานของบริษทัยอ่ยทั้ง 2 บริษทั ทาํใหก้ลุ่มบริษทั (งบการเงินรวม) มีผลขาดทุน จาํนวน 53.1 ลา้นบาท ในขณะท่ี

บริษทัยงัสามารถทาํกาํไรสุทธิได ้ จาํนวน 125.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นกาํไร 1.9% ของรายได ้ ซ่ึงในส่วนน้ีเกิดจากการ

ปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน และสามารถควบคุมตน้ทุนดา้นการขายและบริการไดดี้ข้ึน 

หลงัจากนายสุธี  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2555  เรียบร้อย  ประธานท่ีประชุมไดส้อบถาม

ผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมวา่  ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่  

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานท่ีประชุมจึงแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในวาระน้ีเป็นเพียงวาระท่ีใหผู้ถื้อหุน้

รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2555 ท่ีผา่นมา ไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 มตทิี่ประชุม รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2555 (เน่ืองจากวาระน้ีไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 

 

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงินประจําปี 2555 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555  และรายงานของผู้สอบบัญชี 

ประธานท่ีประชุม   ได ช้ีแจงต อท่ีประชุมว าผลการดาํเนินงาน  และงบการเงินรวมของบริษทั   และบริษทัย อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ได ผ านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

ความเห็นชอบของคณะกรรมการว าถกูต อง (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาํป  2555) ซ่ึงไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้
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พร้อมจดหมายเชิญประชุมแลว้ และขอใหน้ายสุธี  ตนัติวณิชชานนท ์ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงาน

ผลการดาํเนินงาน ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี                                                     

                        (หน่วย : บาท) 

 

 ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัทาํงบการเงิน ณ วนั

ส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

อนุมติั  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจาํปี 2555 

หลงัจากนายสุธี  รายงานงบการเงินของบริษทั ประจาํปี 2555 เรียบร้อย  ประธานท่ีประชุมไดส้อบถามผูถื้อหุน้

ในท่ีประชุมวา่  ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยในงบการเงินหรือไม่  

นายฉตัรเฉลิม  องอาจธานศาล เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามถึงกรณี บจ.

เทคเนอร์ วา่เหตุใดจึงยงัไม่สามารถนาํงบการเงินของ บจ.เทคเนอร์ มาจดัทาํงบการเงินรวมกบัของบริษทัได ้

นายธาดา ชุมะศารทูล  ช้ีแจงวา่ ทางบริษทัไดด้าํเนินการทางกฎหมายกบักรรมการผูจ้ดัการ และผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการของ บจ. เทคเนอร์  ตั้งแต่ปี 2553 เป็นทั้งดคีแพง่ และคดีอาญาหลายคดี ในการท่ีบุคคลทั้งสองมิไดด้าํเนินการให้

เป็นไปตาม พรบ. แพง่ และพาณิชย ์ รวมถึง พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงคดีอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาของศาลชั้นตน้, ศาล

อุทธรณ์ รวมถึงศาลฎีกาในการพิจารณาประเดน็ขอ้กฎหมายวา่ บจ. เทคเนอร์ เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัหรือไม่ ถา้หากเป็น

บริษทัยอ่ย บจ.เทคเนอร์กมี็หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งจดัทาํงบการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีใหแ้ก่บริษทั  ปัจจุบนักาํลงัรอผลการ

พิจารณาของศาล ส่วนเร่ืองภาระผกูพนัท่ีบริษทัใหแ้ก่ บจ.เทคเนอร์ คือ ภาระคํ้าประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนัธนาคาร

ท่ีทาง บจ.เทคเนอร์ นาํไปวางเป็นหลกัประกนัใหก้บัทางการเคหะแห่งชาติ สาํหรับโครงการบา้นเอ้ืออาทร ในมูลค่ารวม

ประมาณ 386 ลา้นบาท ซ่ึงในระยะท่ีผา่นมาทางบริษทัไดต้ั้งสาํรองสาํหรับภาระคํ้าประกนัดงักล่าวไวแ้ลว้ ส่วนเร่ืองคดี

ความของ บจ.เทคเนอร์ กบัการเคหะแห่งชาติ ซ่ึงทั้งสองฝ่ายไดฟ้้องเรียกร้องความเสียหายซ่ึงกนัและกนั  ปัจจุบนัคดีอยู่

ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครอง ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาอีกระยะหน่ึงในการพิจารณา 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามเพิ่มเติม  ประธานท่ีประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระอนุมติังบการเงิน

ประจาํปี 2555 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และรายงานของผูส้อบบญัชี 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองงบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวมสาํหรับรอบบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม2555 และรายงานของผูส้อบบญัชี 

รายการ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2555 2554 2555 2554 

สินทรัพยร์วม 8,778,115,537 7,393,863,850 7,491,883,234 5,908,764,006 

หน้ีสินรวม 7,000,819,113 5,581,490,019 4,780,485,304 3,290,547,311 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,777,296,424 1,812,373,831 2,711,397,930 2,618,216,695 

รายไดร้วม 6,999,723,261 8,973,945,459 6,476,522,872 5,118,546,108 

กาํไรสุทธิ (ขาดทุน) (53,092,857) (401,711,768) 125,686,085 51,640,732 

กาํไรต่อหุน้ (ขาดทุน) (0.05) (0.37) 0.15 0.06 
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 โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

 เห็นด้วย จาํนวน 357,319,006  เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.77 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน     4,444,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ  1.23 

 งดออกเสียง จาํนวน            0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 157 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิม

ประชุมอีก 12 ราย)    

 

วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2555 

ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงวา่  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาํหนดใหบ้ริษทั

จ่ายเงินปันผลจากเงินกาํไรเท่านั้น 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของกาํไรสุทธิท่ีหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมายแลว้ จากงบ

การเงินเฉพาะบริษทั ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ 

จากผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี2555 ท่ีผา่นมาบริษทัมีผลกาํไรจากผลการดาํเนินงาน (งบการเงิน

เฉพาะบริษทั) จาํนวน 125,686,085 บาท  มีกาํไรสะสมปี 2555 จาํนวน 144,821,967.00 บาท ทาํให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555 บริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลได ้ดงันั้น บริษทัจึงขออนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2555 ในอตัราหุน้ละ 

0.075 บาท เป็นเงิน 60,946,991.33 บาท  คิดเป็นร้อยละ 48.49 ของกาํไรสุทธิปี 2555 และจดัสรรเงินกาํไร เพ่ือเป็นทุน

สาํรองตามกฎหมายร้อยละ 5  ของกาํไรสุทธิปี 2555 เป็นเงินจาํนวน 8,900,000 บาท 

โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล(RD) ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2556 และใหร้วบรวมรายช่ือตาม

มาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 และกาํหนดจ่ายเงินปัน

ผลวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556 

ข้อมูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงนิปันผล 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล ปี 2555 ปี 2554 

  1.  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 125,686,085 บาท   51,640,732 บาท 

2. จาํนวนหุน้ 812,626,551 หุน้ 812,626,551 หุน้ 

3. กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

3.1 สาํรองตามกฎหมาย 

3.2 กาํไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 

8,900,000 บาท 

135,921,967 บาท 

 

2,600,000 บาท 

49,040,732 บาท 

4. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ 0.075 บาท 0.04 บาท 

5. เงินปันผลจ่าย 60,946,991.33 บาท 32,505,062.04 บาท 

6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ  48.49% ของกาํไรสุทธิ 62.94% ของกาํไรสุทธิ 

 

ประธานท่ีประชุมไดส้อบถามผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมวา่  ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยในเร่ืองของการจ่ายเงินปัน

ผลหรือไม่  
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามเพิ่มเติม  ประธานท่ีประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระอนุมติัจ่ายเงินปัน

ผลจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2555 

มตทิี่ประชุม มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลของผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555โดยใหจ่้ายเงินปันผลในอตัรา

หุน้ละ 0.075 บาท  สาํหรับหุน้ท่ีชาํระแลว้จาํนวน 812,626,551 หุน้ เป็นเงินรวม 60,946,991.33 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงิน

ปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556 โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 28 มีนาคม 2556  และให้

รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลกัทรัพย ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 29 มีนาคม  2556 

 โดยมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

 เห็นด้วย จาํนวน 362,005,506  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 

 งดออกเสียง จาํนวน               200 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.01 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 161 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิม

ประชุมอีก 16 ราย)    

 

วาระที ่ 5 พจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการบริษัททีต้่องออกตามวาระ 

 ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535    ซ่ึงกาํหนดวา่ใน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา 

ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงในปี

น้ีกรรมการซ่ึงตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ตามกาํหนดวาระ ดงัน้ี 

1. นายเสวก   ศรีสุชาต ประธานกรรมการ 

2. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ กรรมการอิสระ 

3. นายสมประสงค ์ บุญยะชยั กรรมการอิสระ   

สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2556  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดูแล

สิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัไดท้าํการประกาศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในเวบ็ไซดข์องบริษทั ในช่วงวนัท่ี 21 

ธนัวาคม 2555 ถึง วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2556  ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และ

เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายช่ือบุคคล เพ่ือรับการ

พิจารณาคดัสรรเป็นกรรมการบริษทั และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเขา้มายงับริษทั  

 ดงันั้น คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่

กรรมการเดิมทั้ง 3 ท่านท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั 

เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดาํเนินงานของบริษทั และมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจาํกดั และพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์โดยขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายเสวก  

ศรีสุชาต, ดร.สิงห์ชยั  อรุณวฒิุพงศ ์และนายสมประสงค ์ บุญยะชยั  กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 

มตทิี่ประชุม  มีมติอนุมติัใหก้รรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายเสวก ศรีสุชาต, ดร.สิงห์ชยั 

อรุณวฒิุพงศ ์และนายสมประสงค ์บุญยะชยั โดยใหก้รรมการทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
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 รายช่ือคณะกรรมการบริษทั หลงัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั บริษทัจะมีกรรมการบริษทัรวมทั้งหมด 7 

ท่าน ดงัน้ี 

 1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ 

 2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 

 3. นายพิสันต ์ จินตนาภกัดี กรรมการ 

 4. นายสุธี ตนัติวณิชชานนท ์ กรรมการ 

 5. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 6. พลโทสินชยั นุตสถิตย ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 7. นายสมประสงค ์ บุญยะชยั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 ทั้งน้ีกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั  คือ นายเสวก ศรีสุชาต, นายอาํนวย กาญจโนภาศ, นายพิสันต ์ 

จินตนาภกัดี  โดยกาํหนดใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั  2 ใน 3 คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา

สาํคญัของบริษทั   

 โดยมีมติอนุมตัด้ิวยคะแนนเสียงเลอืกตั้งกรรมการแต่ละคน ดังนี ้

5.1 นายเสวก  ศรีสุชาต 

 เห็นด้วย จาํนวน 362,114,706  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 

 งดออกเสียง จาํนวน           6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.01 

5.2 ดร.สิงห์ชัย  อรุณวุฒิพงศ์ 

เห็นด้วย จาํนวน 362,114,706  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 

 งดออกเสียง จาํนวน           6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.01 

 5.3  นายสมประสงค์  บุญยะชัย 

เห็นด้วย จาํนวน 362,114,706  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 

 งดออกเสียง จาํนวน           6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.01 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 163 ราย  (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิม

ประชุมอีก 18 ราย)    

 ประธานท่ีประชุม แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากในวาระน้ี นายเสวก  ศรีสุชาต ไดรั้บเลือกจากผูถื้อหุน้ใหก้ลบั

เขา้เป็นกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง  จึงขอเรียนเชิญ นายเสวก  ศรีสุชาต ข้ึนบนเวที 

 

 

 

 



9 

 

วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556 

 ประธานท่ีประชุมได ช้ีแจงต อท่ีประชุมว า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึง

กาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  และการพิจารณาการกาํหนดค าตอบแทนกรรมการ ประ

จาํป  2556 ได ผ านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค าตอบแทน โดยกลัน่กรองและพิจารณาอย างละเอียด

ถึงความเหมาะสมประการต าง ๆ แล ว  ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  สรุปตาม

ตาราง ดงัน้ี  

ค่าตอบแทนกรรมการ 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2556 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2555 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ค่าเบีย้ประชุม : กาํหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายคร้ัง เฉพาะคร้ังทีม่าประชุม 

-  ประธาน, กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการบริษทั   

    และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน    

 -  กรรมการอิสระ 

 

 

20,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

40,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

 

20,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

40,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

ค่าตอบแทนรายปี  

    -  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

    -  กรรมการตรวจสอบ 

 

 

400,000 บาท/คน/ปี 

350,000 บาท/คน/ปี 

 

 

300,000 บาท/คน/ปี 

250,000 บาท/คน/ปี 

ประธานท่ีประชุมไดส้อบถามผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมวา่  ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยในเร่ืองการกาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2556 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามเพิ่มเติม  ประธานท่ีประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระอนุมติักาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2556 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 สรุปตามตารางดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2556  ปี 2555 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ค่าเบีย้ประชุม : กาํหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายคร้ัง เฉพาะคร้ังทีม่าประชุม 

-  ประธาน, กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการบริษทั   

    และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน    

 -  กรรมการอิสระ 

 

 

20,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

40,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

 

20,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

40,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

ค่าตอบแทนรายปี  

    -  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

    -  กรรมการตรวจสอบ 

 

 

400,000 บาท/คน/ปี 

350,000 บาท/คน/ปี 

 

 

300,000 บาท/คน/ปี 

250,000 บาท/คน/ปี 
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 โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

 เห็นด้วย จาํนวน 361,894,706  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.94 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน         0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

 งดออกเสียง จาํนวน        226,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.06 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 163 ราย  (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิม

ประชุมอีก 18 ราย)    

 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน 

 ประธานท่ีประชุม ไดข้อใหน้ายสุธี  ตนัติวณิชชานนท ์ช้ีแจงต่อท่ีประชุมในวาระน้ี  

 นายสุธี ช้ีแจงวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีการเงิน ร่วมกบัประธาน

กรรมการตรวจสอบดาํเนินการคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2556 ไดป้ระเมินจากความเป็นอิสระ คุณภาพของผลงาน

ตรวจสอบในปี 2555 ท่ีผา่นมา  รวมถึงทกัษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษทั และ

ทีมสนบัสนุนของสาํนกังานสอบบญัชี  นอกจากน้ี ไดพิ้จารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนเป็นประการสาํคญั โดยได้

สอบถามจากสาํนกังานสอบบญัชี จาํนวน 3 แห่ง โดย 2 แห่ง ตอบมาวา่มีขอ้จาํกดัในการใหบ้ริการ จึงไม่ไดเ้สนอราคา 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี และประธานกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีรายเดิม บริษทั เอส.

เค. แอคเคาน์แตน้ท ์เซอร์วสิเชส จาํกดั แต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2556 โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

- นายอาํพล  จาํนงวฒัน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4663  หรือ 

- นางสาววรรญา  พทุธเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4387  หรือ 

- นายนริศ  เสาวลกัษณ์สกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5369   

  

 เน่ืองจากในวาระน้ี ตวัแทนของบริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แตน้ท ์ เซอร์วสิเชส จาํกดั ไดแ้ถลงขอแกไ้ขรายช่ือ

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั ตามท่ีไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุน้ตามหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2556 

 เดิมท่ีเสนอ  

- นายอาํพล  จาํนงวฒัน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4663 หรือ 

- นางสาววรรญา  พทุธเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4387 หรือ 

- นายนริศ  เสาวลกัษณ์สกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5369 

แกไ้ขเป็นดงัน้ี 

- นางสาววรรญา  พทุธเสถียร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4387 หรือ 

- นางสาวจนัทรา  วอ่งศรีอุดมพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4996 

สาเหตุท่ีขอแกไ้ข เน่ืองจาก นายอาํพล  จาํนงวฒัน์  และนายนริศ  เสาวลกัษณ์สกุล นั้น ไดไ้ปร่วมทีมกบับริษทั

ผูส้อบบญัชีรายอ่ืนแลว้ 

กรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ท่ีอยูใ่นท่ีประชุม จึงขอผูถื้อหุน้ท่ีนัง่อยูใ่นหอ้งประชุม เพ่ือ

ขอแกไ้ขรายช่ือผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดงักล่าวขา้งตน้ ตามท่ีตวัแทนของบริษทัผูส้อบบญัชีเสนอ ขอ้มูลอ่ืน ๆ ยงัคงเดิมไม่

เปล่ียนแปลง 
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โดยกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2556 ดงันี ้

รายการค่าตรวจสอบ ปี 2556 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2555 

ค่าตรวจสอบบญัชีรายปี และงบการเงินรวม 1,160,000 1,130,000 

ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 510,000 450,000 

ค่าสอบบญัชีงบการเงินรายปี และ 3 ไตรมาส ของบริษทัยอ่ยและ

กิจการร่วมคา้ รวม 7  แห่ง 

969,500 873,050 

รวม 2,639,500 2,453,050 

 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมิไดค้ดัคา้นการแกไ้ขรายช่ือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้   

ดงัน้ัน ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางสาววรรญา  พทุธเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4387  หรือ

นางสาวจนัทรา  วอ่งศรีอุดมพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4996 แห่ง บริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แตน้ท ์เซอร์วิสเชส จาํกดั 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2556 โดยไดรั้บค่าบริการการสอบบญัชีรายปีจาํนวน 1,160,000 บาท ( หน่ึงลา้นหน่ึง

แสนหกหม่ืนบาทถว้น )  ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จาํนวน 510,000 บาท ( หา้แสนหน่ึงหม่ืนบาทถว้น )  

 โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

เห็นด้วย จาํนวน 362,162,706  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน         0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

 งดออกเสียง จาํนวน         18,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.01 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 165 ราย  (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพ่ิมจากเร่ิม

ประชุมอีก 20 ราย)    

 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

- ไม่มี – 

 

ประธานท่ีประชุมไดส้อบถามผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมวา่ ท่านใดยงัมีคาํถามท่ีจะใหค้ณะกรรมการบริษทัช้ีแจง

เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

นายฉตัรเฉลิม  องอาจธานศาล เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่ ทางบริษทั 

ยงัคงมีการรับงานโครงการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  จาํนวนก่ีโครงการ อะไรบา้ง มีมูลค่างานเท่าใด 

ประธานท่ีประชุม ขอใหน้ายพิสันต ์จินตนาภกัดี เป็นผูต้อบคาํถาม เน่ืองจากนายพิสันต ์ดูแลงานโครงการน้ี 

นายพิสันต ์ช้ีแจงวา่  บริษทัไดรั้บงานกบัทางจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  มีจาํนวน 2 โครงการ คือ 

- อาคารศนูยก์ารคา้ สยามสแควร์วนั (งานก่อสร้างและงานระบบ) มูลค่างานประมาณ 1.47 พนัลา้นบาท 

โครงการตั้งอยูใ่กลส้ถานีรถไฟฟ้าสยาม  

- หอพกันานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  (งานก่อสร้างและงานระบบ) มูลค่างานประมาณ 1.32 พนัลา้น

บาท  โครงการตั้งอยูท่ี่บริเวณใกลเ้คียงตลาดสวนหลวงเดิม  
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นายธีรยทุธ  พืชธญัญากิจ  เป็นผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง  สอบถามวา่ รัฐบาลมีงบประมาณท่ีอนุมติัมาจาํนวน 2.2 

ลา้นลา้นบาท  ทางบริษทั มีโอกาสจะไดเ้ขา้ประมูลงานและไดง้านหรือไม่  

นายเสวก  ศรีสุชาต ประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ งบประมาณส่วนน้ีจะแบ่งเป็นงาน  

- Infrastructure  ประกอบดว้ย งานถนน , รถไฟความเร็วสูง และรถไฟฟ้า  

- งานบริหารนํ้า   

หากบริษทัจะเขา้ประมูลงาน คุณสมบติัของบริษทัยงัไม่ครบถว้น เน่ืองจากบริษทัยงัไม่เคยมีผลงานดา้น 

Infrastructure ซ่ึงในปัจจุบนับริษทักาํลงัเจรจาอยูก่บับริษทัรับเหมาประเทศจีน เพ่ือเสริมศกัยภาพร่วมกนัรับงานท่ีกล่าวถึง

ขา้งตน้  ส่วนงานบริหารนํ้าอยูร่ะหวา่งการหารือกบัทาง K. Water เพ่ือขอรับงานบางส่วน 

 

นางทิพยว์ลัย ์  พลูเกษ  เป็นผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง  สอบถามการนาํโครงการ SOHO ของบริษทับาํรุงเมือง

พลาซ่า จาํกดั จดทะเบียนตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย ์(Property Fund) มีความคืบหนา้อยา่งไร  

นายธาดา ช้ีแจงวา่ทาง ING Fund ในฐานะผูจ้ดัการกองทุน และท่ีปรึกษาในการจดัตั้งกองทุนไดจ้ดัเตรียมขอ้มูล

ต่าง ๆ สาํหรับการทาํ Filing สาํหรับการจดัตั้งกองทุนไวแ้ลว้กวา่  90% แต่เน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัแม่ของ ING Fund  ได้

ขายหุน้ใหก้บัทาง UOB และทาง UOB ยงัไม่ไดก้าํหนดนโยบายในการทาํธุรกิจของ ING Fund อยา่งชดัเจน ดงันั้นทาง 

ING Fund กาํลงัหาท่ีปรึกษาการจดัตั้งกองทุนและผูจ้ดัการกองทุนใหม่ใหแ้ก่โครงการ SOHO ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาอีกระยะ

หน่ึง ในขณะเดียวกนัทางโครงการ SOHO กาํลงัรอการอนุมติัจากสภากาชาดไทยในเร่ืองการนาํโครงการเขา้จดัตั้งกองทุน 

ซ่ึงตามแผนการของบริษทั คาดวา่จะจดัตั้งกองทุนไดภ้ายในเดือนกรกฎาคม 2556 ในวงเงินประมาณ 2.3-2.5 พนัลา้นบาท 

 

นางทิพยว์ลัย ์ พลูเกษ  เป็นผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง  สอบถามวา่ ในปีน้ีทางบริษทั ตั้งเป้ารายไดอ้ยูเ่ท่าไร คิดเป็นก่ี

เปอร์เซ็นต ์ และมีงาน Backlog เท่าใด แบ่งเป็นงานเอกชน, งานราชการ ประเภทละก่ีเปอร์เซ็นต ์

นายธาดา ช้ีแจงวา่ในปี 2556 คาดวา่จะมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนประมาณ 15% โดยปัจจุบนัมีงาน Backlog ประมาณ 9 

พนัลา้นบาท แบ่งเป็นงานเอกชนประมาณ 60% และงานราชการประมาณ 40% โดยคาดวา่ในอนาคตจะสามารถรับงาน

ราชการไดเ้พิ่มข้ึน  

 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม  ประธานจึงกล่าวขอบพระคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน และขอปิดการ

ประชุม 
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ปิดประชุมเวลา  15.30  น. 

 

 

ลงนาม…………………………………..ประธานท่ีประชุม          

     ( นายอาํนวย  กาญจโนภาศ ) 

        

     บนัทึกการประชุมโดย 

 

 

ลงนาม……………………………………….. 

     (นายธาดา  ชุมะศารทูล) 

                                เลขานุการบริษทั 

 

 

รับรองวา่ถูกตอ้ง 

 

 

ลงนาม……………………………………….………………..……………….…….. 

(นายอาํนวย  กาญจโนภาศ)                 ( นายพิสันต ์ จินตนาภกัดี) 

กรรมการ                                             กรรมการ 

 

 


