บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรู ม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310 โดย รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา ประธาน
กรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ที่ไ ด้เ ข้าร่ ว มประชุม สามัญผูถ้ ือ หุ น้ ครั้ ง นี้ และแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่ามี
จํานวนผูถ้ ือหุ ้นที่มาด้วยตัวเอง 14 ราย ถือหุ ้นรวม 176,254,899 หุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะ 38 ราย ถือหุ ้นรวม 274,475,801
หุน้ รวมผูถ้ ือหุน้ ทั้งสิ้ น 52 ราย ถือหุน้ รวม 450,730,700 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 59.62046 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด
ครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั
ภายหลังเปิ ดประชุมมีผถู ้ ือหุน้ ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมเพิม่ เติม ดังนี้
* ลงทะเบี ย นหลัง เริ่ ม การประชุ ม แต่ ก่ อ นการลงมติ จํา นวน 279,415 หุ ้ น ส่ ง ผลให้ มี จ ํา นวนหุ ้ น รวม
451,010,115 หุน้
* ลงทะเบียนในช่วงถามตอบซึ่ งเป็ นช่วงที่ที่ประชุมได้ทาํ การลงมติครบทุกวาระแล้ว จึงไม่ได้นบั รวมเป็ น
ฐานคะแนนเสี ยง จํานวน 100 หุน้
โดยท้ายที่สุดมีผถู ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 17 ราย และผูร้ ับมอบฉันทะจํานวน 39 ราย รวมทั้งสิ้ น 56
ราย รวมจํานวนหุน้ ทั้งสิ้ น 451,010,215 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 59.65744 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด
ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิในการประชุม แนะนํากรรมการและผูบ้ ริ หาร
รวมทั้งแจ้งวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้
1. ชี้ แจงแนวปฏิ บตั ิ ในการเข้าร่ วมประชุ ม โดยขอให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มนั่งตามหมายเลขที่ ได้รับ เพื่อความ
สะดวกในการติดตามกรณี เกิดเหตุใดๆ และให้ปฏิบตั ิตาม “แนวปฏิบตั ิสาํ หรับการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
2563 ของบริ ษทั ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประ
ชุ มแล้ว นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุ มผูเ้ ข้าประชุ มจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม งดให้บริ การ
ไมโครโฟน โดยให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเขียนลงในกระดาษคําถามในกรณี ที่ตอ้ งการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมในแต่ละวาระ
2. แนะนํากรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีท่ีเข้าร่ วมประชุมดังนี้
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุม (คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 จากกรรมการทั้งหมดของบริ ษทั จํานวน 7 ท่าน)
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
2. คุณศราวุธ จารุ จินดา
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
3. คุณศักดา หาญบุญตรง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
4. คุณสุ วทิ ย์ มโนมัยยานนท์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
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5. คุณจงกลณี ตันสุ วรรณ
6. คุณโชติก รัศมีทินกรกุล
7. คุณชุติมา กติกาวงศ์

กรรมการอิสระ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร

กรรมการที่ไม่เข้าร่ วมประชุม
- ไม่มี ผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม
1. คุณปิ ยะ สุ ขศรี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
2. คุณพรพิมล บุตรบุรี
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน – ด้านการเงิน
ผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
1. คุณมณี รัตนบรรณกิจ
2. คุณวนัส สิ นพรชัย
3. วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ
 ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 37 กําหนดว่า ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อ
หนึ่งหุ น้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ น้ จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจาก
การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
 ในการลงคะแนนเสี ยงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ น
้ ท่านใด ไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยง โปรดยกมือขึ้น และบริ ษทั จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ จะถือว่าผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่ส่งบัตร
ลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่น้ นั ได้ออกเสี ยงเห็นด้วย
 ในกรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะที่ผถู ้ ือหุ น
้ ได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสื อมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง บริ ษทั จะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผรู ้ ับมอบฉันทะในวาระนั้น เนื่องจากบริ ษทั ได้บนั ทึกคะแนน
ในวาระดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในช่วงลงทะเบียนแล้ว
 สําหรับการนับผลลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กาํ หนดไว้ในครั้งนี้จะแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
1. วาระที่ ต ้อ งผ่า นมติ อ นุ ม ัติ ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน บริ ษทั จะคํานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับเฉพาะคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่ออกเสี ยงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
เท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ที่งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมใช้
สิ ทธิออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
2. วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ซึ่ งมาประชุม บริ ษทั จะคํานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
3. วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั จะคํานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนที่ออกเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
1
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 การออกเสี ยงในแต่ละวาระ บริ ษทั ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์สาํ หรับบัตรเสี ย ซึ่ งบริ ษทั จะไม่บนั ทึกคะแนน

ของบัตรเสี ย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในหนังสื อเชิญประชุมหน้า 14
 บริ ษทั จะรวบรวมคะแนนและรายงานผลการลงคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมทราบหลังจบวาระ
 จํานวนผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะในแต่ วาระอาจไม่เท่ ากัน เนื่ องจากอาจมี ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบ
ฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรื อกลับก่อน และขอให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่จะกลับก่อนที่การประชุมจะ
สิ้ นสุ ด โปรดลงทะเบียนกลับพร้อมกับส่ งคืนบัตรลงคะแนนที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออกด้วย
 หลังเสร็ จสิ้ นการประชุมขอให้ท่านคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ที่จะรอรับคืนที่
หน้าห้องประชุม
ก่อนเริ่ มพิจารณาตามวาระการประชุม เพือ่ ความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสี ยง ประธานฯ ได้ขออาสาสมัคร
จากผูถ้ ือหุน้ เพือ่ เป็ น Inspector และเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน ซึ่งมีผถู ้ ือหุน้ ที่อาสา ได้แก่ นายชเนตร จันทร์ทุ่ง
หลังจากนั้น ประธานฯ ได้นาํ เสนอที่ประชุมพิจารณาตามวาระดังนี้
วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจําปี
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจําปี ซึ่ งรวมถึงรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ใน
รอบปี 2562 ที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ แล้ว และมอบหมายให้คุณโชติก รัศมีทินกรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูน้ าํ เสนอ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
 รายได้ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.58 มาจากกลุ่มลูกค้าธุรกิจด้านโรงงานพลังงานไฟฟ้า ธุรกิจเหมืองแร่
และรายได้จากธุรกิจอื่นๆ เช่นธุรกิจด้านการสื่ อสาร
 ปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีผลขาดทุนจากการดําเนินงานเพิม่ ขึ้น เป็ นผลจาก
▪ ผลกระทบของต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงที่เพิ่มสู งขึ้น และผลจากการปฎิ บตั ิตามมาตรฐานการ
รายงานทางบัญชีฉบับใหม่ในระหว่างปี 2562 ทําให้ตอ้ งรับรู ้ตน้ ทุนที่เกิดขึ้นทันที
▪ การรับงานในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและตลาดมีการแข่งขันสู ง ส่ งผลให้ไม่สามารถปรับเพิ่ม
ราคาของงานได้
 ช่ วงปลายปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้รับงาน Modularization ในกลุ่ม Oil& Gas เพิ่มเข้ามาโดยมีมูลค่ารวม
1,289 ล้านบาท บริ ษทั เริ่ มงานตั้งแต่เดือน พย. 2562 และคาดว่าแล้วเสร็ จกลางปี 2564 โดยบริ ษทั ต้องมีการปรับปรุ งพื้นที่
และเตรี ยมงานในช่วงปลายปี 2562 อย่างไรก็ตาม การผลิตชิ้นงานและสามารถรับรู ้รายได้จากการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณไตร
มาส 2 ปี 2563 จึงส่ งผลให้เกิดการขาดทุนจากการเตรี ยมงานในปี ก่อน
 ในปี 2563 บริ ษ ทั คาดว่า จะสามารถรั บ รู ้ ร ายได้จ ากงาน HRSG และ Modularization ที่ เ ข้า มาในช่ ว ง
ปลายปี 2562 และมีความเชื่อมัน่ ว่าผลประกอบการจะปรับตัวดีข้ ึนจากปี ก่อน ซึ่งจะเห็นได้จากผลประกอบการไตรมาส 1 ที่
ผ่านมา ที่บริ ษทั มีกาํ ไร
 สิ นทรั พย์และหนี้ สินส่ วนใหญ่เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนิ นโครงการของกลุ่มบริ ษทั การ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของมูลค่าสิ นทรัพย์รวมและหนี้สินรวมเป็ นผลจากจํานวนของโครงการที่ดาํ เนินการผลิตใน
แต่ละช่วงเวลา ณ สิ้ นปี 2562 โครงการที่อยูร่ ะหว่างดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั มีมูลค่าประมาณ 1,833 ล้านบาท
 บริ ษทั ให้ความสําคัญกับระบบงานภายในและกระบวนการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้การดําเนิ นธุ รกิจเป็ นไป
อย่างยัง่ ยืน โดย
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บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
 ปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งบริ ษท
ั ได้รับการประเมินการปฏิบตั ิตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการ (CG Code) อยูใ่ นระดับดีเลิศ ( 5 ดาว) จากที่อยูใ่ นระดับ 4 ดาว
 บริ ษท
ั ทําธุ รกิจด้านการผลิตและก่อสร้าง จึงได้ให้ความสําคัญในเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตและ
คอรัปชัน่ แม้วา่ บริ ษทั ยังไม่ได้เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต(CAC) แต่บริ ษทั เอง
ก็ได้ศึกษาแนวทางในการเข้าร่ วม รวมทั้งจัดทํานโยบายต่อต้านการคอรั ปชัน่ และยึดมัน่ การต่อต้านทุจริ ตทุกด้านอย่าง
เคร่ งครัด โดยนอกจากจะมีการกําหนดนโยบายและเผยแพร่ นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิไว้บนเว็บไซต์เพือ่ ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกคนได้รับทราบแล้ว ยังได้มีการกําชับให้ทางหัวหน้างาน รวมไปถึงฝ่ ายตรวจสอบภายในดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่า
พนักงานมีการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว หรื อมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริ ต คอรัปชัน่ หรื อไม่ ทั้งในรู ปแบบการให้
สิ นบนหรื อการรับสิ นบน และการทุจริ ตภายในองค์กร
 จัดทํานโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยน (Whistleblowing Policy) เพือ่ ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุก
กลุ่มมีแนวทางปฏิบตั ิหากมีเบาะแสการทุจริ ต หรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั ที่ตอ้ งการแจ้งให้บริ ษทั ทราบ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียด ซึ่งไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อมีความเห็นอื่นใด ประธานจึง
เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ โดยไม่ตอ้ งมีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปี ตามที่เสนอ
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผา่ น
การตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชี ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี และบริ ษทั ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาแล้ว
โดยรายละเอียดเป็ นไปตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้นาํ เสนอในวาระที่ผา่ นมา
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ม เติ ม ซึ่ ง ไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้น เสนอแก้ไ ขงบการเงิ นหรื อ
สอบถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิงบการเงินสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้ วย
451,010,115
100.00

ไม่ เห็นด้ วย
0
0.00

งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
0
0
ไม่นบั เป็ นฐานเสี ยง ไม่นบั เป็ นฐานเสี ยง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ไว้ เป็ นทุนสํ ารองตามกฎหมาย และงดจ่ ายเงินปันผลประจําปี
2562
ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่ องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั มีผลการดําเนิ นงานขาดทุนในปี
2562 จึงไม่จาํ เป็ นต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายเพิม่ เติมจากที่มีอยูแ่ ล้วจํานวน 31.00 ล้านบาท
จึงขอเสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2562 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
สําหรับการจ่ายเงินปั นผล บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสํารองตามกฎหมายและสํารองอื่น (ถ้ามี) แต่จากการมีผลการดําเนินงานขาดทุนในปี 2562 จึง
ขอเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562
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บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่ งไม่มีผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อมีความเห็นอื่นใด
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการงดจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิการงด
จ่ ายเงิ นปั นผลประจําปี 2562 โดยที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นมี มติ อนุ มตั ิ การงดจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ไว้เป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมาย และอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้ วย
449,910,115
99.756

ไม่ เห็นด้ วย
1,100,000
0.244

งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
0
0
ไม่นบั เป็ นฐานเสี ยง ไม่นบั เป็ นฐานเสี ยง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้เชิ ญกรรมการที่ถูกเสนอชื่ อเป็ นกรรมการบริ ษทั ทั้ง 2 ท่าน ออกนอกห้องประชุมในระหว่างการ
พิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนําเสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
ในปี นี้มี 2 คน คือ
1. นายศักดา หาญบุญตรง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
2. นายสุ วทิ ย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล
ทั้ง นี้ คณะกรรมการสรรหา กํา หนดค่ า ตอบแทนและธรรมาภิ บ าล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”)ได้พิจ ารณา
คุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการที่จะพ้นจากตําแหน่งทั้ง 2 คน และใช้
หลักเกณฑ์เดียวกันสําหรับการพิจารณาบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการจากผูถ้ ือหุน้ ซึ่งบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอ
ชื่อได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา
คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นตําแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าดํารงตําแหน่งเดิมอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 คน มี
ประสบการณ์และความสามารถที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั มีเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มที่ เป็ นกรรมการอิสระที่สามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งมีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการอย่างครบถ้วน ตามที่ได้กาํ หนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับบริ ษทั และกฎบัตรกรรมการ
ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 2 คน ปรากฎรายละเอียดในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถาม ซึ่งไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อมีความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่
ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ โดยนําเสนอกรรมการให้ผถู ้ ือหุ น้ ลงมติเลือกเป็ น
รายบุคคล
ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
1. นายศักดา หาญบุญตรง
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้ วย
451,010,115
100.00

ไม่ เห็นด้ วย
0
0.00

งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
0
0
ไม่นบั เป็ นฐานเสี ยง ไม่นบั เป็ นฐานเสี ยง

ไม่ เห็นด้ วย
0
0.00

งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
0
0
ไม่นบั เป็ นฐานเสี ยง ไม่นบั เป็ นฐานเสี ยง

2. นายสุ วทิ ย์ มโนมัยยานนท์
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้ วย
451,010,115
100.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 และการจัดสรรเงินบําเหน็จประจําปี 2562 สํ าหรับกรรมการ
ประธานฯ ได้เชิญให้ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล เป็ นผูน้ าํ เสนอวาระนี้ต่อที่
ประชุม โดยประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลได้นาํ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรร
หา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) มีนโยบายและหลักเกณฑ์กาํ หนดค่าตอบแทนของ
กรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา และภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการบริ ษทั รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั จดทะเบียนอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
สําหรั บปี 2563 คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริ ษทั เห็ นควรเสนอผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิ ค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2563 ในอัตราเดิ มเท่ากับค่าตอบแทนประจําปี 2562 และงดจ่ ายเงิ นบําเหน็จประจําปี 2562 สําหรั บ
กรรมการ ดังนี้
1. ประธานกรรมการ
เดือนละ 50,000 บาท
2. กรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 45,000 บาท
3. กรรมการบริ ษทั และกรรมการตรวจสอบ
เดือนละ 40,000 บาท
4. กรรมการบริ ษทั
เดือนละ 40,000 บาท
#

กรรมการ

1

ประธานกรรมการบริษัท
- รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายศราวุธ จารุ จินดา
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
- นายศักดา หาญบุญตรง
- นายสุ วทิ ย์ มโนมัยยานนท์
กรรมการ
- นางสาวจงกลณี ตันสุ วรรณ
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
- นายโชติก รัศมีทินกรกุล
- นางชุติมา กติกาวงศ์
รวม

2
3
4
5

ค่ าตอบแทนปี 2563 (บาท/คน) (ปี ที่เสนอ)
ค่ าตําแหน่ ง
รวมค่ าตอบแทน
ต่ อเดือน
ต่ อปี
50,000

600,000

600,000

45,000

540,000

540,000

40,000
40,000

480,000
480,000

480,000
480,000

40,000

480,000

480,000

ไม่รับ
ไม่รับ

ไม่รับ
ไม่รับ

2,580,000
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บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
โดยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั 2 ท่าน คือ นายโชติก รัศมีทินกรกุล และนางชุติมา กติกาวงศ์ สละสิ ทธิ์
ในการรับเงินค่าตําแหน่งประจําปี 2563 และบริ ษทั ไม่มีการให้ผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการที่นอกเหนือจากสวัสดิการที่
ให้กบั พนักงานทัว่ ไป
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่ งไม่มีผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อให้ขอ้ เสนอแนะ
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 และงดจ่ายเงินบําเหน็จประจําปี
2562 สําหรับกรรมการ ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 และงดจ่ายเงินบําเหน็จประจําปี
2562 สําหรับกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม ดังนี้
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้ วย
451,010,115
100.00

ไม่ เห็นด้ วย
0
0.00

งดออกเสี ยง
0
0.00

บัตรเสี ย
0
0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชี สํ าหรับรอบบัญชีปี 2563
ประธานฯ ได้เชิญให้ประธานกรรมการตรวจสอบนําเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้
ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผา่ นมาของผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน
อีวาย จํากัด และมีความเห็นว่าผูส้ อบบัญชีมีความเป็ นอิสระ เหมาะสม ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ อีกทั้ง ยังเป็ นผูส้ อบ
บัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สําหรับปี
2563 และมีความเห็นว่าเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรให้
นําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา ดังนี้
1. แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้แก่ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5313 (ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2557) หรื อ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรื อ นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ในปี 2563
2. กําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2563 เป็ นจํานวนเงิน 850,000 บาท เท่ากับปี ก่อน
3. รับทราบค่าสอบบัญชี ประจําปี 2563 ของบริ ษทั ย่อยที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สํานักงาน อีวาย
จํากัด รวมเป็ นจํานวนเงิน 1,925,000 บาท และค่าบริ การอื่นของบริ ษทั ย่อยสําหรับปี 2563 จํานวน 160,000 บาท
โดยรวมแล้ว ปี 2563 ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวน 2,775,000 บาท และค่าบริ การอื่นของ
บริ ษทั ย่อยมีจาํ นวน 160,000 บาท ลดลงจากปี ก่อน 320,000 บาท เนื่องจากการปิ ดบริ ษทั ย่อย 2 บริ ษทั
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียดหรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อ
มีความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี โดยที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้ วย
451,010,115
100.00

ไม่ เห็นด้ วย
0
0.00

งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
0
0
ไม่นบั เป็ นฐานเสี ยง ไม่นบั เป็ นฐานเสี ยง
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บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
วาระที่ 7 อนุมัติการแก้ ไข / เพิม่ เติม ข้ อบังคับของบริษัท
ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ขอ้ บังคับของบริ ษทั มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และแนวปฏิบตั ิของ
บริ ษทั ในปั จจุบนั และในอนาคต จึงเห็นควรแก้ไข / เพิม่ เติมข้อบังคับของบริ ษทั ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ และการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยมอบหมายเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ีแจงข้อความและรายละเอียด
การแก้ไข/เพีม่ เติม ดังนี้
เพิม่ เติมข้อบังคับ ข้อ 26/1 ในหมวด 4 คณะกรรมการ
“ข้อ 26/1 ในการจัดประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั หรื อการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ตอ้ งมีการประชุม
ประธานกรรมการจะกําหนดให้จดั การประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ก็ได้ โดยให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ใน
กฎหมายหรื อประกาศที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขข้อบังคับ หมวด 5 การประชุมผูถ้ ือหุน้ ข้อ 32
ข้อความเดิม
“ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4)เดือนนับแต่วนั
สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นๆให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็
ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในห้า(1/5) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้
ทั้งหมดหรื อจํานวนผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า(25)คน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ(1/10)ของจํานวนหุน้ ที่
จําหน่ายได้ท้ งั หมดเข้าชื่อกันทําหนังสื อในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก็ได้ โดยในหนังสื อ
ร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ ง(1)เดือนนับแต่
วันที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้ ”
ข้อความใหม่
“32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4)เดือนนับแต่วนั
สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นๆให้เรี ยกว่า“ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สุ ดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลายคน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ(10)ของจํานวนหุ น้
ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด เข้าชื่อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
จะต้อ งระบุ เ รื่ อ งและเหตุ ผ ลในการที่ ข อให้เ รี ย กประชุ ม ไว้ใ ห้ชัด เจนในหนัง สื อ ร้ อ งขอดัง กล่ า วด้ว ย ในกรณี เ ช่ น นี้
คณะกรรมการต้องจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่ สิบห้า(45)วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี่ สิบห้า(45)วันนับแต่
วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดย
บริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามครั้งใด จํานวนผู ้
ถือหุ ้นซึ่ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 34 ผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสามต้องร่ วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั ”
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บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ประธานฯ ได้ช้ ี แจงว่า ตามที่เลขานุ การได้ช้ ี แจงรายละเอียดไป ขอเสนอให้ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไข /
เพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ตามที่นาํ เสนอ และขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่ออนุมตั ิเพิ่มเติมให้คณะกรรมการบริ หารมีอาํ นาจ
แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรื อยกเลิกข้อความในข้อบังคับที่ผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิแล้ว ในกรณี ที่นายทะเบียนบริ ษทั
มหาชนจํากัดต้องการหรื อมีความประสงค์จะให้แก้ไข เพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน โดยจะยังคงสาระสําคัญของ
ข้อบังคับที่แก้ไขเพิม่ เติมไว้ตามที่ได้รับอนุมตั ิ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่ งไม่มีผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อมีความเห็นอื่นใด
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการแก้ไข / เพิ่มเติม ข้อบังคับของบริ ษทั โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิดว้ ย
คะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้วย
451,010,115
100.00

ไม่เห็นด้วย
0
0.00

งดออกเสี ยง
0
0.00

บัตรเสี ย
0
0.00

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบว่าการพิจารณาวาระการประชุมตามที่ได้กาํ หนดไว้ในหนังสื อบอกกล่าว
เรี ยกประชุมเสร็ จสิ้ นแล้ว ขอเชิญผูถ้ ือหุน้ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมหรื อแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ ซึ่งมีผถู ้ ือหุน้ สอบถาม
และให้ขอ้ เสนอแนะ สรุ ปได้ดงั นี้
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามเรื่ องใดเพิม่ เติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารนําเสนอต่อที่ประชุมใน
เรื่ องที่เกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาส 1 ที่ผา่ นมา โดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมสรุ ปได้ดงั นี้
* ผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2563 ที่มีกาํ ไรนั้น เป็ นผลจากการรับงานโครงการ Thai Oil ซึ่งเป็ นงาน
Modularization และเป็ นงานในประเทศ โดยในไตรมาส 1 ยังมีการรับรู ้รายได้ไม่มาก แต่จะรับรู ้เพิม่ ขึ้นในไตรมาส 2
ต่อเนื่องไปตาม Process ของงาน โดยโครงการนี้อาจจะเสร็ จล่าช้ากว่ากําหนดจากเดิมไตรมาส 2 ปี 2564 ไปเป็ นไตรมาส 3 ปี
2564 ซึ่งโครงการนี้ น่าจะส่ งผลให้ผลประกอบการของบริ ษทั ในปี นี้และปี หน้าฟื้ นตัวและดีกว่าปี ก่อน
* Backlog ไตรมาส 1 อยูท่ ี่ประมาณ 1,400 ล้านบาท และสําหรับไตรมาส 2 จะอยูใ่ กล้เคียงกับเมื่อสิ้ นไตรมาส 1
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิม่ เติม
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั มีการปรับตัวในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงในเรื่ องสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-19) ในด้านแรงงาน วัตถุดิบ และอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร : * ด้านแรงงาน ปั จจุบนั บริ ษทั ใช้แรงงานจากต่างประเทศ ซึ่ งมีอยู่ประมาณ
200 คน บริ ษทั จัดที่พกั ให้อยูใ่ นบริ เวณใกล้ๆโรงงานและจํากัดการเข้าออก โดยไม่อนุญาตให้มีการเดินทางออกนอกพื้นที่
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงในการไปรั บเชื้ อ รวมทั้งปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่ทางการกําหนดอย่างเคร่ งครั ด อาทิเช่ น การตรวจวัด
อุณหภูมิพนักงานทุกเช้า การว่าจ้างแพทย์มาประจําที่โรงงานทุกวัน วันละ 2 ชัว่ โมง เพื่อคอยระวังและติดตามในกรณี ที่อาจ
มีการติดเชื้อ
* ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ปั จจุบนั รายได้ประมาณ 80% เป็ นรายได้เงินบาท
ทําให้ไม่มีปัญหาในเรื่ องอัตราแลกเปลี่ยน
* ด้านวัตถุดิบ ประมาณ 80% ของ Backlog จะเป็ นงาน Thai Oil ซึ่งวัตถุดิบ
จะเป็ นส่ วนที่ลูกค้าจัดซื้ อและส่ งให้ทางบริ ษทั โดยส่ วนใหญ่แล้วจะเป็ นการสั่งซื้ อภายในประเทศจากหลายๆ แห่ ง จึงไม่มี
ผลกระทบในเรื่ องนี้
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บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามเรื่ องใดเพิม่ เติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่กรุ ณาสละเวลามาประชุมและได้
เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
ปิ ดประชุมเวลา 14.55 น.

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา
ประธานกรรมการ
นางวรวรรณ วิริยะ
เลขานุการบริ ษทั

ประธานที่ประชุม

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

593/3 ซอยรามคํ า แหง 39 (เทพลี ล า1) ถนนรามคํ า แหง แขวงวัง ทองหลาง เขตวัง ทองหลาง กรุ ง เทพฯ 10310 โทรศัพ ท์ : +662 314 2151-2 โทรสาร: +662 319 7301-2 ทะเบี ย นเลขที่ 0107558000431
593/3 SoiRamkhamhaeng 39 (ThepLeela 1), Ramkhamhaeng Road, Wangthonglang, Bangkok 10310 Tel: +662 314 2151-2 Fax: +662 319 7301-2 Business Registration No. 0107558000431

