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    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 

บริษัท บีที เวลธ์ อนิดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค เลขท่ี 474 ถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  โดย  รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธาน
กรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้ือหุน้ที่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังน้ี และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่ามี
จาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตวัเอง 14 ราย ถือหุ้นรวม 176,254,899 หุ้น ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ 38 ราย ถือหุ้นรวม 274,475,801 
หุน้รวมผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 52 ราย  ถือหุน้รวม 450,730,700 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 59.62046 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด  
ครบองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั 

ภายหลงัเปิดประชุมมีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพิม่เติม ดงัน้ี 
        * ลงทะเบียนหลังเ ร่ิมการประชุมแต่ก่อนการลงมติ จํานวน 279,415 หุ้น ส่งผลให้มีจํานวนหุ้นรวม 

451,010,115 หุน้ 
        * ลงทะเบียนในช่วงถามตอบซ่ึงเป็นช่วงท่ีท่ีประชุมไดท้าํการลงมติครบทุกวาระแลว้ จึงไม่ไดน้บัรวมเป็น

ฐานคะแนนเสียง จาํนวน 100 หุน้  

โดยทา้ยท่ีสุดมีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน  17 ราย และผูรั้บมอบฉันทะจาํนวน  39 ราย รวมทั้งส้ิน 56 
ราย  รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 451,010,215 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 59.65744 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 

ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั ช้ีแจงเก่ียวกบัแนวปฏิบติัในการประชุม  แนะนาํกรรมการและผูบ้ริหาร 
รวมทั้งแจง้วธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ ดงัน้ี 

      1. ช้ีแจงแนวปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม โดยขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขท่ีไดรั้บ เพื่อความ
สะดวกในการติดตามกรณีเกิดเหตุใดๆ และให้ปฏิบติัตาม “แนวปฏิบติัสาํหรับการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2563 ของบริษทัภายใตส้ถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีไดแ้จง้ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประ
ชุมแลว้ นอกจากน้ีในระหว่างการประชุมผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้งสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาการประชุม  งดให้บริการ
ไมโครโฟน โดยใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมเขียนลงในกระดาษคาํถามในกรณีท่ีตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิม่เติมในแต่ละวาระ  

2. แนะนาํกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 
           กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม  (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 จากกรรมการทั้งหมดของบริษทัจาํนวน 7 ท่าน) 

1.  รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีววิฒันา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  
2.  คุณศราวธุ จารุจินดา   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
    ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
    กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 
3.  คุณศกัดา หาญบุญตรง   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
    ประธานกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 
4.  คุณสุวทิย ์มโนมยัยานนท ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
    กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 
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5.  คุณจงกลณี ตนัสุวรรณ   กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่ียง  
                                                           กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 
6.  คุณโชติก รัศมีทินกรกลุ                  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง 
    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
7.  คุณชุติมา กติกาวงศ ์   กรรมการ กรรมการบริหาร  

 
กรรมการท่ีไม่เขา้ร่วมประชุม           - ไม่มี - 
ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม 

1. คุณปิยะ สุขศรี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. คุณพรพมิล บุตรบุรี ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน – ดา้นการเงิน 

ผูส้อบบญัชี จาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั    
1. คุณมณี  รัตนบรรณกิจ 
2. คุณวนสั สินพรชยั  

 
3. วธีิปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
  ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 37  กาํหนดวา่ ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อ

หน่ึงหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

  ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานท่ีประชุมฯ จะสอบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือข้ึน  และบริษทัจะส่งเจา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนน ทั้งน้ี จะถือว่าผูถื้อหุ้นท่ีไม่ส่งบตัร
ลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ีนั้นไดอ้อกเสียงเห็นดว้ย 

  ในกรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความประสงคไ์วใ้นหนงัสือมอบฉนัทะแลว้วา่ เห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง บริษทัจะไม่แจกบตัรลงคะแนนใหผู้รั้บมอบฉนัทะในวาระนั้น  เน่ืองจากบริษทัไดบ้นัทึกคะแนน
ในวาระดงักล่าวไวล่้วงหนา้ในช่วงลงทะเบียนแลว้ 

  สาํหรับการนบัผลลงคะแนนตามวาระการประชุมท่ีกาํหนดไวใ้นคร้ังน้ีจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
 1.  วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน บริษทัจะคาํนวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย
เท่านั้น  โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง และบตัรเสีย ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมใช้
สิทธิออกเสียงเพิม่ข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 2.  วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุม บริษทัจะคาํนวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีมาประชุมท่ีออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย  

 3. วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษทัจะคาํนวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนท่ีออกเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

 

1 
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  การออกเสียงในแต่ละวาระ บริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑส์าํหรับบตัรเสีย ซ่ึงบริษทัจะไม่บนัทึกคะแนน

ของบตัรเสีย โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎในหนงัสือเชิญประชุมหนา้ 14 
  บริษทัจะรวบรวมคะแนนและรายงานผลการลงคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบหลงัจบวาระ 
  จาํนวนผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะในแต่วาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ

ฉันทะบางท่านเขา้มาประชุมเพิ่มเติมหรือกลบัก่อน   และขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีจะกลบัก่อนท่ีการประชุมจะ
ส้ินสุด โปรดลงทะเบียนกลบัพร้อมกบัส่งคืนบตัรลงคะแนนท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้หนา้ประตูทางออกดว้ย 

  หลงัเสร็จส้ินการประชุมขอใหท่้านคืนบตัรลงคะแนนทั้งหมดใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัท่ีจะรอรับคืนท่ี
หนา้หอ้งประชุม 
 
    ก่อนเร่ิมพจิารณาตามวาระการประชุม เพือ่ความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง  ประธานฯ ไดข้ออาสาสมคัร
จากผูถื้อหุน้เพือ่เป็น Inspector และเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ท่ีอาสา ไดแ้ก่ นายชเนตร จนัทร์ทุ่ง 
หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดน้าํเสนอท่ีประชุมพจิารณาตามวาระดงัน้ี 

วาระท่ี 1   รับทราบรายงานประจําปี 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจาํปี ซ่ึงรวมถึงรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัใน
รอบปี 2562 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ และมอบหมายใหคุ้ณโชติก รัศมีทินกรกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูน้าํเสนอ
ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปี 2562  สรุปไดด้งัน้ี 

 รายไดใ้นปี 2562 เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.58 มาจากกลุ่มลูกคา้ธุรกิจดา้นโรงงานพลงังานไฟฟ้า ธุรกิจเหมืองแร่  
และรายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ เช่นธุรกิจดา้นการส่ือสาร  

 ปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานเพิม่ข้ึน  เป็นผลจาก 
▪  ผลกระทบของตน้ทุนวตัถุดิบและค่าแรงท่ีเพิ่มสูงข้ึน และผลจากการปฎิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางบญัชีฉบบัใหม่ในระหวา่งปี 2562 ทาํใหต้อ้งรับรู้ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนทนัที 

▪  การรับงานในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัและตลาดมีการแข่งขนัสูง ส่งผลใหไ้ม่สามารถปรับเพิ่ม  
ราคาของงานได ้ 

 ช่วงปลายปี 2562 กลุ่มบริษทัไดรั้บงาน Modularization ในกลุ่ม Oil& Gas เพิ่มเขา้มาโดยมีมูลค่ารวม 
1,289 ลา้นบาท บริษทัเร่ิมงานตั้งแต่เดือน พย. 2562 และคาดว่าแลว้เสร็จกลางปี 2564 โดยบริษทัตอ้งมีการปรับปรุงพื้นท่ี
และเตรียมงานในช่วงปลายปี 2562 อยา่งไรก็ตาม การผลิตช้ินงานและสามารถรับรู้รายไดจ้ากการผลิตเพิ่มข้ึนประมาณไตร
มาส 2 ปี 2563 จึงส่งผลใหเ้กิดการขาดทุนจากการเตรียมงานในปีก่อน 

 ในปี 2563 บริษทัคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากงาน HRSG และ Modularization ท่ีเขา้มาในช่วง
ปลายปี 2562 และมีความเช่ือมัน่วา่ผลประกอบการจะปรับตวัดีข้ึนจากปีก่อน ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากผลประกอบการไตรมาส 1 ท่ี
ผา่นมา ท่ีบริษทัมีกาํไร 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส่วนใหญ่เป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดาํเนินโครงการของกลุ่มบริษทั การ
เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงของมูลค่าสินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมเป็นผลจากจาํนวนของโครงการท่ีดาํเนินการผลิตใน
แต่ละช่วงเวลา ณ ส้ินปี 2562 โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัมีมูลค่าประมาณ 1,833 ลา้นบาท  

 บริษทัให้ความสําคญักบัระบบงานภายในและกระบวนการปฏิบติังาน เพื่อให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไป
อยา่งย ัง่ยนื โดย 
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บริษทั บีที เวลธ ์อินดสัตรีส ์จาํกดั (มหาชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

 
 ปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงบริษทัไดรั้บการประเมินการปฏิบติัตามหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการ (CG Code) อยูใ่นระดบัดีเลิศ ( 5 ดาว) จากท่ีอยูใ่นระดบั 4 ดาว  
 บริษทัทาํธุรกิจดา้นการผลิตและก่อสร้าง จึงไดใ้ห้ความสาํคญัในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตและ

คอรัปชัน่ แมว้า่บริษทัยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต(CAC) แต่บริษทัเอง
ก็ไดศึ้กษาแนวทางในการเขา้ร่วม รวมทั้งจดัทาํนโยบายต่อตา้นการคอรัปชัน่ และยึดมัน่การต่อตา้นทุจริตทุกดา้นอย่าง
เคร่งครัด โดยนอกจากจะมีการกาํหนดนโยบายและเผยแพร่นโยบายและแนวทางปฏิบติัไวบ้นเวบ็ไซตเ์พือ่ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกคนไดรั้บทราบแลว้ ยงัไดมี้การกาํชบัใหท้างหวัหนา้งาน รวมไปถึงฝ่ายตรวจสอบภายในดูแลตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ดว่า
พนกังานมีการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว หรือมีพฤติกรรมท่ีเขา้ข่ายการทุจริต คอรัปชัน่หรือไม่  ทั้งในรูปแบบการให้
สินบนหรือการรับสินบน และการทุจริตภายในองคก์ร  

 จดัทาํนโยบายการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน (Whistleblowing Policy) เพือ่ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มมีแนวทางปฏิบติัหากมีเบาะแสการทุจริต หรือมีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัท่ีตอ้งการแจง้ใหบ้ริษทัทราบ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียด ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือมีความเห็นอ่ืนใด ประธานจึง
เสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ โดยไม่ตอ้งมีการลงมติ  

ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจาํปีตามท่ีเสนอ 
 

วาระท่ี 2   พจิารณาอนุมัติงบการเงนิสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2562 ท่ีผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

 ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดผ้า่น
การตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชี ตามท่ีไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปี และบริษทัไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พจิารณาแลว้ 
โดยรายละเอียดเป็นไปตามท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดน้าํเสนอในวาระท่ีผา่นมา 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอแก้ไขงบการเงินหรือ
สอบถามเพิม่เติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จาํนวนเสียง 451,010,115 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 ไม่นบัเป็นฐานเสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 
วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 

2562   
ประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนในปี 

2562 จึงไม่จาํเป็นตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเพิม่เติมจากท่ีมีอยูแ่ลว้จาํนวน 31.00 ลา้นบาท  
จึงขอเสนอท่ีประชุมเพือ่พจิารณาอนุมติัการงดจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  

สาํหรับการจ่ายเงินปันผล บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกัสาํรองตามกฎหมายและสาํรองอ่ืน (ถา้มี) แต่จากการมีผลการดาํเนินงานขาดทุนในปี 2562 จึง
ขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562  
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอ่ืนใด 

ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติัการงดจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และอนุมติัการงด
จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562  โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการงดจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสํารองตาม
กฎหมาย และอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จาํนวนเสียง 449,910,115 1,100,000 0 0 
ร้อยละ 99.756 0.244 ไม่นบัเป็นฐานเสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 
 
วาระท่ี 4    พจิารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
                 ประธานฯ ไดเ้ชิญกรรมการท่ีถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัทั้ง 2 ท่าน ออกนอกห้องประชุมในระหว่างการ
พิจารณาวาระน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และนาํเสนอต่อท่ีประชุมวา่ กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ
ในปีน้ีมี 2 คน คือ 

1. นายศกัดา หาญบุญตรง        กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กาํหนด 
ค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล   

2. นายสุวทิย ์มโนมยัยานนท ์   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล 

 ทั้ งน้ี คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”)ได้พิจารณา
คุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการท่ีจะพน้จากตาํแหน่งทั้ง 2 คน และใช้
หลกัเกณฑเ์ดียวกนัสาํหรับการพิจารณาบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการจากผูถื้อหุน้ ซ่ึงบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอ
ช่ือไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึง 30 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้มา 
 คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการท่ีจะพน้ตาํแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเดิมอีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ง 2 คน มี
ประสบการณ์และความสามารถท่ีเป็นประโยชนก์บับริษทั มีเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี เป็นกรรมการอิสระท่ีสามารถ
ให้ความเห็นไดอ้ย่างอิสระ อีกทั้งมีคุณสมบติัการเป็นกรรมการอย่างครบถว้น ตามท่ีไดก้าํหนดไวโ้ดยกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัรกรรมการ    

 
ทั้งน้ี ประวติัของกรรมการทั้ง 2 คน ปรากฎรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

               ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือมีความเห็นอ่ืนใด ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้
ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ โดยนาํเสนอกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ลงมติเลือกเป็น
รายบุคคล 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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   1. นายศักดา หาญบุญตรง 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จาํนวนเสียง 451,010,115 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 ไม่นบัเป็นฐานเสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง  
2. นายสุวทิย์ มโนมัยยานนท์ 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จาํนวนเสียง 451,010,115 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 ไม่นบัเป็นฐานเสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 
วาระท่ี 5    พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 และการจัดสรรเงนิบําเหน็จประจําปี 2562 สําหรับกรรมการ 
 ประธานฯ ไดเ้ชิญใหป้ระธานกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล เป็นผูน้าํเสนอวาระน้ีต่อท่ี
ประชุม โดยประธานกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรร
หา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) มีนโยบายและหลกัเกณฑ์กาํหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัในปีท่ีผา่นมา และภาระหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการบริษทั รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั  

สําหรับปี 2563 คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษทั เห็นควรเสนอผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการประจาํปี 2563 ในอตัราเดิมเท่ากบัค่าตอบแทนประจาํปี 2562 และงดจ่ายเงินบาํเหน็จประจาํปี 2562 สําหรับ
กรรมการ ดงัน้ี 

1. ประธานกรรมการ                        เดือนละ 50,000 บาท  
2. กรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ   เดือนละ 45,000 บาท  
3. กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ                 เดือนละ 40,000 บาท  
4. กรรมการบริษทั                                                         เดือนละ 40,000 บาท  

 
# 

 
กรรมการ 

ค่าตอบแทนปี 2563 (บาท/คน) (ปีท่ีเสนอ) 
ค่าตําแหน่ง 

รวมค่าตอบแทน 
ต่อเดือน ต่อปี 

1 ประธานกรรมการบริษัท 
- รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีววิฒันา 

 
50,000 

 
600,000 

 
600,000 

2 กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- นายศราวธุ จารุจินดา  

 
45,000 

 
540,000 

 
540,000 

3 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 
- นายศกัดา หาญบุญตรง 
- นายสุวทิย ์มโนมยัยานนท ์

 
40,000 
40,000 

 
480,000 
480,000 

 
480,000 
480,000 

4 กรรมการ    
 - นางสาวจงกลณี ตนัสุวรรณ  40,000 480,000 480,000 

5 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    
 - นายโชติก รัศมีทินกรกลุ 

- นางชุติมา กติกาวงศ ์
ไม่รับ 
ไม่รับ 

ไม่รับ 
ไม่รับ 

- 
- 

รวม  2,580,000 
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โดยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั 2 ท่าน คือ นายโชติก  รัศมีทินกรกุล และนางชุติมา กติกาวงศ ์ สละสิทธ์ิ

ในการรับเงินค่าตาํแหน่งประจาํปี 2563 และบริษทัไม่มีการใหผ้ลประโยชน์อ่ืนใดแก่กรรมการท่ีนอกเหนือจากสวสัดิการท่ี
ใหก้บัพนกังานทัว่ไป 

                ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 และงดจ่ายเงินบาํเหน็จประจาํปี 
2562 สาํหรับกรรมการ ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 และงดจ่ายเงินบาํเหน็จประจาํปี 
2562 สาํหรับกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จาํนวนเสียง 451,010,115 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 
วาระท่ี 6    พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกาํหนดจํานวนเงนิค่าสอบบัญชี สําหรับรอบบัญชีปี 2563 

 ประธานฯ ไดเ้ชิญใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบนาํเสนอวาระน้ีต่อท่ีประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาผลการปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมาของผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน 
อีวาย จาํกดั และมีความเห็นวา่ผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ เหมาะสม ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ  อีกทั้ง ยงัเป็นผูส้อบ
บญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดพ้ิจารณาค่าสอบบญัชีสําหรับปี 
2563 และมีความเห็นวา่เหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรให้
นาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พจิารณา ดงัน้ี 

1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดแ้ก่ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 5313 (ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2557) หรือ นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4501 หรือ นางพนูนารถ เผา่เจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5238 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ในปี 2563  

2.  กาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2563 เป็นจาํนวนเงิน 850,000 บาท เท่ากบัปีก่อน 
3.  รับทราบค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 ของบริษทัย่อยท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี บริษทั สํานกังาน อีวาย 

จาํกดั รวมเป็นจาํนวนเงิน 1,925,000 บาท และค่าบริการอ่ืนของบริษทัยอ่ยสาํหรับปี 2563 จาํนวน 160,000 บาท  
  โดยรวมแลว้ ปี 2563 ค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีจาํนวน 2,775,000 บาท และค่าบริการอ่ืนของ

บริษทัยอ่ยมีจาํนวน 160,000 บาท ลดลงจากปีก่อน 320,000 บาท เน่ืองจากการปิดบริษทัยอ่ย 2 บริษทั 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือ

มีความเห็นอ่ืนใด ประธานฯ จึงเสนอใหที้่ประชุมลงมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี โดยท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จาํนวนเสียง 451,010,115 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 ไม่นบัเป็นฐานเสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
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วาระท่ี 7   อนุมัติการแก้ไข / เพิม่เติม ข้อบังคบัของบริษัท   

ประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อใหข้อ้บงัคบัของบริษทัมีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และแนวปฏิบติัของ
บริษทัในปัจจุบนัและในอนาคต จึงเห็นควรแกไ้ข / เพิม่เติมขอ้บงัคบัของบริษทั ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น โดยมอบหมายเลขานุการบริษทั เป็นผูช้ี้แจงขอ้ความและรายละเอียด
การแกไ้ข/เพีม่เติม ดงัน้ี 

เพิม่เติมขอ้บงัคบั ขอ้ 26/1  ในหมวด 4 คณะกรรมการ  
“ขอ้ 26/1 ในการจดัประชุมคณะกรรมการของบริษทั หรือการประชุมตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหต้อ้งมีการประชุม 

ประธานกรรมการจะกาํหนดให้จดัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้โดยให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้น
กฎหมายหรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

แกไ้ขขอ้บงัคบั หมวด 5 การประชุมผูถื้อหุน้ขอ้ 32 
ขอ้ความเดิม 
“ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในส่ี(4)เดือนนบัแต่วนั

ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
             การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนๆใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวสิามญัเม่ือใดก็

ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในห้า(1/5) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้
ทั้งหมดหรือจาํนวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้(25)คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ(1/10)ของจาํนวนหุน้ท่ี
จาํหน่ายไดท้ั้งหมดเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยในหนงัสือ
ร้องขอนั้นจะตอ้งระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไวใ้ห้ชดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในหน่ึง(1)เดือนนบัแต่
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้” 

ขอ้ความใหม่ 
“32. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในส่ี(4)เดือนนบัแต่วนั

ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
         การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนๆใหเ้รียกวา่“ประชุมวสิามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวสิามญัเม่ือใดกไ็ด้

สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ(10)ของจาํนวนหุน้
ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด เขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่
จะต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือร้องขอดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้(45)วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึง
เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้(45)วนันบัแต่
วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษทัตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามคร้ังใด จาํนวนผู ้
ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 34  ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ
ชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั” 
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BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงว่า ตามท่ีเลขานุการไดช้ี้แจงรายละเอียดไป ขอเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ข / 
เพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัตามท่ีนาํเสนอ   และขอเสนอต่อท่ีประชุมเพื่ออนุมติัเพิ่มเติมใหค้ณะกรรมการบริหารมีอาํนาจ
แกไ้ขเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ตดัออกหรือยกเลิกขอ้ความในขอ้บงัคบัท่ีผูถื้อหุ้นอนุมติัแลว้ ในกรณีท่ีนายทะเบียนบริษทั
มหาชนจาํกดัตอ้งการหรือมีความประสงคจ์ะใหแ้กไ้ข  เพื่อความคล่องตวัในการจดทะเบียน โดยจะยงัคงสาระสาํคญัของ
ขอ้บงัคบัท่ีแกไ้ขเพิม่เติมไวต้ามท่ีไดรั้บอนุมติั  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอ่ืนใด 
ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัการแกไ้ข / เพิ่มเติม ขอ้บงัคบัของบริษทั   โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 451,010,115 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ผูถ้ือหุ้นทราบว่าการพิจารณาวาระการประชุมตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นหนงัสือบอกกล่าว
เรียกประชุมเสร็จส้ินแลว้ ขอเชิญผูถื้อหุน้สอบถามขอ้มูลเพิม่เติมหรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงมีผูถื้อหุน้สอบถาม
และใหข้อ้เสนอแนะ สรุปไดด้งัน้ี 

ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองใดเพิม่เติม ประธานฯ จึงไดข้อใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารนาํเสนอต่อท่ีประชุมใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัผลประกอบการไตรมาส 1 ท่ีผา่นมา โดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมสรุปไดด้งัน้ี 

* ผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ีมีกาํไรนั้น เป็นผลจากการรับงานโครงการ Thai Oil ซ่ึงเป็นงาน 
Modularization และเป็นงานในประเทศ  โดยในไตรมาส 1 ยงัมีการรับรู้รายไดไ้ม่มาก แต่จะรับรู้เพิม่ข้ึนในไตรมาส 2 
ต่อเน่ืองไปตาม Process ของงาน โดยโครงการน้ีอาจจะเสร็จล่าชา้กวา่กาํหนดจากเดิมไตรมาส 2 ปี 2564 ไปเป็นไตรมาส 3 ปี 
2564 ซ่ึงโครงการน้ี น่าจะส่งผลใหผ้ลประกอบการของบริษทัในปีน้ีและปีหนา้ฟ้ืนตวัและดีกวา่ปีก่อน  

* Backlog ไตรมาส 1 อยูท่ี่ประมาณ 1,400 ลา้นบาท และสาํหรับไตรมาส 2 จะอยูใ่กลเ้คียงกบัเม่ือส้ินไตรมาส 1  

ผูถื้อหุน้สอบถามเพิม่เติม 
ผูถื้อหุน้ บริษทัมีการปรับตวัในเร่ืองการบริหารความเส่ียงในเร่ืองสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโค

โรนา (COVID-19) ในดา้นแรงงาน วตัถุดิบ และอตัราแลกเปล่ียน อยา่งไร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร :  * ดา้นแรงงาน ปัจจุบนับริษทัใชแ้รงงานจากต่างประเทศ ซ่ึงมีอยู่ประมาณ 

200 คน  บริษทัจดัท่ีพกัใหอ้ยูใ่นบริเวณใกล้ๆ โรงงานและจาํกดัการเขา้ออก โดยไม่อนุญาตใหมี้การเดินทางออกนอกพื้นท่ี 
เพื่อป้องกนัความเส่ียงในการไปรับเช้ือ รวมทั้งปฏิบติัตามเกณฑ์ท่ีทางการกาํหนดอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น การตรวจวดั
อุณหภูมิพนกังานทุกเชา้ การวา่จา้งแพทยม์าประจาํท่ีโรงงานทุกวนั วนัละ 2 ชัว่โมง เพื่อคอยระวงัและติดตามในกรณีท่ีอาจ
มีการติดเช้ือ 

      * ดา้นอตัราแลกเปล่ียน ปัจจุบนั รายไดป้ระมาณ 80% เป็นรายไดเ้งินบาท 
ทาํใหไ้ม่มีปัญหาในเร่ืองอตัราแลกเปล่ียน 

* ดา้นวตัถุดิบ ประมาณ 80% ของ Backlog  จะเป็นงาน Thai Oil ซ่ึงวตัถุดิบ
จะเป็นส่วนท่ีลูกคา้จดัซ้ือและส่งใหท้างบริษทั โดยส่วนใหญ่แลว้จะเป็นการสั่งซ้ือภายในประเทศจากหลายๆ แห่ง จึงไม่มี
ผลกระทบในเร่ืองน้ี   
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ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองใดเพิม่เติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีกรุณาสละเวลามาประชุมและได้

เสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนต่์อบริษทั 
 

 ปิดประชุมเวลา 14.55 น. 
 
 
             รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีววิฒันา ประธานท่ีประชุม                         
                         ประธานกรรมการ 
 
     นางวรวรรณ วริิยะ              ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
       เลขานุการบริษทั 


