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บริษัท บีท ีเวลธ์ อนิดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY 

    รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 
บริษทั บที ีเวลธ์ อนิดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค เลขท่ี 474 ถนน
ประดิษฐม์นูธรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  โดย  รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธาน
กรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้ือหุ้นที่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังน้ี และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามี
จาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตวัเอง 13 ราย ถือหุ้นรวม 180,070,601 หุ้น ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ 40 ราย ถือหุ้นรวม 
317,774,200 หุน้ รวมผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 53 ราย  ถือหุน้รวม 497,844,801 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 65.852 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย
แลว้ทั้งหมด  ครบองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั 

ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั ช้ีแจงเก่ียวกบัแนวปฏิบติัในการประชุม  แนะนาํกรรมการและผูบ้ริหาร 
รวมทั้งแจง้วิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ ดงัน้ี 

      1. ช้ีแจงแนวปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม โดยในระหว่างการประชุมขอให้ผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้งสวมหน้ากาก
อนามยัตลอดเวลาการประชุม  งดใหบ้ริการไมโครโฟน โดยใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมเขียนลงในกระดาษคาํถามในกรณีท่ีตอ้งการ
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมในแต่ละวาระ  

2. แนะนาํกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 
           กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม  (7 คน จากกรรมการทั้งหมดของบริษทั 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100) 

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

กรรมการท่ีไม่เขา้ร่วมประชุม           - ไม่มี - 

ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม 
1. คุณปิยะ สุขศรี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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บริษัท บีท ีเวลธ์ อนิดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY 

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

 
3. วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
  ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 37  กาํหนดวา่ ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อ

หน่ึงหุ้น ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

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

  ในกรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความประสงคไ์วใ้นหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ว่า เห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง บริษทัจะไม่แจกบตัรลงคะแนนใหผู้รั้บมอบฉนัทะในวาระนั้น  เน่ืองจากบริษทัไดบ้นัทึกคะแนน
ในวาระดงักล่าวไวล่้วงหนา้ในช่วงลงทะเบียนแลว้ 

  สาํหรับการนบัผลลงคะแนนตามวาระการประชุมท่ีกาํหนดไวใ้นคร้ังน้ีจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 1.  วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน คือวาระท่ี 2, 3, 4 และ 6 บริษทัจะคาํนวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียง
เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยเท่านั้น  โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง และบตัรเสีย ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้
ประธานในท่ีประชุมใชสิ้ทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 2.  วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุม คือวาระท่ี 5 บริษทัจะคาํนวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีมาประชุมท่ีออกเสียงเห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย  

  การออกเสียงในแต่ละวาระ บริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑส์าํหรับบตัรเสีย ซ่ึงบริษทัจะไม่บนัทึกคะแนน
ของบตัรเสีย โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎในหนงัสือเชิญประชุมหนา้ 16 

  บริษทัจะรวบรวมคะแนนและรายงานผลการลงคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบหลงัจบวาระ 
 จาํนวนผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะในแต่วาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ

บางท่านเขา้มาประชุมเพิ่มเติมหรือกลบัก่อน   และขอใหผู้ถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีจะกลบัก่อนท่ีการประชุมจะส้ินสุด 
โปรดลงทะเบียนกลบัพร้อมกบัส่งคืนบตัรลงคะแนนท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้หนา้ประตูทางออกดว้ย 

  หลงัเสร็จส้ินการประชุมขอใหท่้านคืนบตัรลงคะแนนทั้งหมดใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัท่ีจะรอรับคืนท่ี
หนา้หอ้งประชุม 
 
    ก่อนเร่ิมพจิารณาตามวาระการประชุม เพือ่ความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง  ประธานฯ ไดข้ออาสาสมคัร
จากผูถื้อหุน้เพือ่เป็น Inspector และเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง อาสา คือ            
นายกฤชฒก์รกช เสาวรส หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดน้าํเสนอท่ีประชุมพจิารณาตามวาระดงัน้ี 
 
 
 

1  
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บริษัท บีท ีเวลธ์ อนิดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY 

วาระที ่1   รับทราบรายงานประจาํปี 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจาํปี ซ่ึงรวมถึงรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัใน
รอบปี 2563 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นแลว้ และเชิญใหคุ้ณโชติก รัศมีทินกรกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูน้าํเสนอฐานะ
การเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปี 2563  สรุปไดด้งัน้ี 

รายได้และกาํไรสุทธิ 
 ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วม 1,473 ลา้นบาท เพิม่ข้ึนจากปีก่อน 33 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.27 มา

จากรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั รายไดร้วมดงักล่าว 42% จะมาจากกลุ่มลูกคา้ธุรกิจดา้น
โรงงานพลงังานไฟฟ้า, 5% มาจากธุรกิจเหมืองแร่ และ 53% มาจากรายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตในปี 
2563 นั้น 47% จะมาจากงาน Fabrication  และ 41% มาจากงาน Module ของงานโครงการ Thai Oil 

 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนจากการรับจา้งผลิตในปี 2563 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.61 ของรายไดจ้ากการ
รับจา้งผลิตซ่ึงตํ่ากว่าปีก่อนประมาณ 222 ลา้นบาทหรือ 18%  ส่งผลใหมี้อตัรากาํไร(ขาดทุน) ขั้นตน้สูงข้ึน ปัจจยัหลกัท่ีมีผล
ต่อผลอตัรากาํไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทัในแต่ละงวด เช่น  

* ประเภทของงานท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละงวด โดยงานแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาด
ใหญ่ (Modularization) จะมีอตัรากาํไร(ขาดทุน) ขั้นตน้เฉล่ียท่ีสูงกว่างานแปรรูปช้ินงานเหลก็ (Parts Fabrication) เน่ืองจาก
ความซบัซอ้นของงานสูงกวา่และการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีตํ่ากวา่ 

* ปริมาณงานส่วนเพ่ิมในแต่ละช่วงเวลา โดยงานส่วนเพ่ิมจะมีอตัรากาํไรขั้นตน้เฉล่ียท่ีสูงกว่างาน
ผลิตตามสัญญา เน่ืองจากงานส่วนใหญ่ท่ีเพิ่มข้ึนจะเป็นค่าแรงเพ่ือแกไ้ขงานตามคาํสั่งของลูกคา้ และมกัจะมีความเร่งด่วน 
ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัสามารถคิดราคาไดสู้งกวา่งานปกติ 

* งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าครบวงจร จะมีอตัรากาํไรขั้นตน้ตํ่าสุดเม่ือเทียบกบัธุรกิจใหบ้ริการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก เน่ืองจากตน้ทุนส่วนใหญ่ของงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าครบวงจรมาจากการจัดหา
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าท่ีมีอตัรากาํไรขา้งตน้ตํ่า 

 ปี 2563 กลุ่มบริษทัมีผลกาํไรสุทธิ 42.9 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนซ่ึงมีผลขาดทุน 198.8 ลา้นบาท 
สาเหตุหลกัจากการบริหารตน้ทุนของการรับจา้งผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และฝ่ายบริหารสามารถจดัการไดดี้ข้ึนจากปี
ท่ีผา่นมา  

สินทรัพย์และหนีสิ้น  
ณ ส้ินปี 2563 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 1,784 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 136 ลา้นบาท โดยสินทรัพยส่์วนใหญ่

จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดาํเนินโครงการของกลุ่มบริษทั (Project Based Business)  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน
หรือลดลงของมูลค่าสินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมเป็นผลจากจาํนวนของโครงการท่ีดาํเนินการผลิตในแต่ละช่วงเวลา 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
ในช่วงท่ีผ่านมาก บริษทัมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอต่อการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง โดยไม่ส่งผลทาํใหกิ้จการ

เกิดปัญหาในการบริหารจดัการ โดยพิจารณาจาก อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีอตัราส่วนค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจาก
บริษทัไม่มีการกู้ยืมเงินระยะยาว มีแต่การใช้วงเงินสินเช่ือระยะสั้ นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั (Working 
Capital) เท่านั้น 
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มูลค่างานโครงการ 
ณ ส้ินปี 2563 โครงการท่ีอยูร่ะหว่างดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัมีมูลค่าประมาณ 1,050 ลา้นบาท โดยงานท่ี

ยงัไม่ไดส่้งมอบและรับรู้รายไดท่ี้สาํคญั คืองานเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าท่ีประเทศออสเตรเลีย 2 โครงการ ประมาณ 100 
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นงานท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มาก , งานของโครงการไทยออยล ์ประมาณ 714 ลา้นบาท  , งานถงัเก็บของเหลว 2 
โครงการ ซ่ึงเป็นโครงการโรงไฟฟ้าของ gulf  ประมาณ 62 ลา้นบาท และงานโรงไฟฟ้าของบริษทัโตชิบา ประมาณ 42 ลา้น
บาท ซ่ึงจะเป็นการทยอยสร้างทีละโรง โดยในส่วนของโรงไฟฟ้าท่ีเหลือ บริษทัคาดวา่น่าจะไดรั้บงานต่อ 

ระบบงานภายใน และกระบวนการปฏบิตังิาน 
 บริษทัเคร่งครัดอย่างมากเร่ืองการป้องกนัความเส่ียงของการติดเช้ือ COVID-19 ของพนักงานและ

ลูกจา้ง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่องานและธุรกิจ มีทั้งการจดัรถรับส่งพนักงานเพื่อหลีกเล่ียงการใชร้ถสาธารณะ การจดั
ขอบเขตท่ีอยู่และการเดินทางของคนงาน การตรวจวดัไข  ้การพ่นนํ้ ายาฆ่าเช้ือและทาํความสะอาดทั่วอาคาร และการ
เตรียมการรองรับการ work from home ฯลฯ ทาํใหไ้ม่มีพนกังานหรือลูกจา้งรายใดของบริษทัติดเช้ือ 

 บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงไดรั้บการประเมินการ
ปฏิบติัตาม  หลกัการกาํกบัดูแลกิจการ (CG Code) อยูใ่นระดบัดีมาก ( 4 ดาว)  

 บริษทัทาํธุรกิจด้านการผลิตและก่อสร้าง จึงได้ให้ความสําคญัในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ แมว้่าบริษทัยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต(CAC) แต่ก็ได้
ศึกษาแนวทางในการเขา้ร่วม รวมทั้งจดัทาํนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และยดึมัน่การต่อตา้นทุจริตทุกดา้นอยา่งเคร่งครัด   

 มีการเผยแพร่นโยบายและแนวทางปฏิบติัในเร่ือง Anti-Corruption ไวบ้นเวบ็ไซตเ์พื่อให้ผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกคนไดรั้บทราบ 

 กาํชบัหัวหน้างาน รวมถึงฝ่ายตรวจสอบภายในให้ดูแลตรวจสอบอย่างใกลชิ้ดว่าพนกังานมีการ
ปฏิบติัตามนโยบายหรือมีพฤติกรรมท่ีเขา้ข่ายทุจริต คอร์รัปชัน่หรือไม่  ทั้งในรูปแบบการใหสิ้นบนหรือการรับสินบน และ
การทุจริตอ่ืนๆภายในองคก์ร  

 จดัทาํนโยบายการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน (Whistleblowing Policy) เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มมีแนวทางปฏิบติัหากมีเบาะแสการทุจริต หรือมีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัท่ีตอ้งการแจง้ใหบ้ริษทัทราบ ซ่ึงท่ี
ผา่นมา บริษทัไม่มีกรณีการทุจริต ติดสินบนเกิดข้ึนเลย  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียด ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือมีความเห็นอ่ืนใด ประธานจึง
เสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ โดยไม่ตอ้งมีการลงมติ  

ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจาํปีตามท่ีเสนอ 

วาระที ่2   พจิารณาอนุมตังิบการเงนิสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2563 ทีผู้่สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว 

 ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้า่น
การตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชี ตามท่ีไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปี และบริษทัไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พจิารณาแลว้ 
โดยรายละเอียดเป็นไปตามท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดน้าํเสนอในวาระท่ีผา่นมา 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอแก้ไขงบการเงินหรือ
สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติอนุมติังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จาํนวนเสียง 497,844,801 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 ไม่นบัเป็นฐานเสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสุทธิประจําปีไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2563 
ประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ 31  ธันวาคม 2563 

บริษทัมีกาํไรสุทธิ 42.80 ลา้นบาท ทั้งน้ี ภายใต ้พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (รวมทั้งฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) 
มาตรา 116 และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 45 กาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าจาํนวนท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนด 
จากขอ้กาํหนดดงักล่าว บริษทัจึงจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ 
หรือจาํนวน 2.50 ลา้นบาท                            

สาํหรับการจ่ายเงินปันผล บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ หลงัหักสํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืน (ถา้มี) จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการ
จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกาํไรสุทธิในส่วนท่ีไม่ไดรั้บสิทธิ BOI  

 ทั้งน้ีอตัราการจ่ายเงินปันผลคร้ังน้ี ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีอตัราการจ่ายปันผลประมาณ 
33% เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัมีความไม่แน่นอน บริษทัจึงกนัส่วนหน่ึง
ไวเ้พือ่เป็นการบริหารสภาพคล่อง  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอ่ืนใด 
ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสํารองตาม
กฎหมายจาํนวน 2.50 ลา้นบาท และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563  ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท ดว้ยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จาํนวนเสียง 497,844,801 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 ไม่นบัเป็นฐานเสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 
วาระที ่4    พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากตาํแหน่งตามวาระ 
                 ประธานฯ ไดเ้ชิญใหป้ระธานกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล เป็นผูน้าํเสนอวาระน้ีต่อท่ี
ประชุม โดยประธานกรรมการสรรหาฯ นาํเสนอต่อท่ีประชุมวา่ กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในปีน้ีมี 3 คน คือ 

1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา             ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  
2. นางสาวจงกลณี ตนัสุวรรณ         กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหา กาํหนด-

ค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ 
3. นายโชติก รัศมีทินกรกลุ              กรรมการมีอาํนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเส่ียง / 

ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการสรรหาฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระท่ีตอ้งออกตาม

วาระในปีน้ี จะมีระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมรับตาํแหน่งจนถึงวาระท่ีจะแต่งตั้งกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกคร้ังในปีน้ีเกินกว่า 9  ปี ซ่ึง
ตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษทักาํหนดไวว้่า “…..กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งไดต่้อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี เวน้แต่มี
ความจาํเป็นและไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้”  
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บริษัท บีท ีเวลธ์ อนิดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY 

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา เป็นผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์และจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดระยะเวลาของการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 
ดร. ไพบูลย ์ ไดใ้หค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทัมาโดยตลอด และเพื่อมิใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสใน
การเลือกตั้งกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั ซ่ึงมีความสาํคญัต่อบริษทัเป็น
อยา่งมาก จึงเห็นควรให ้รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา มีวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัต่อเน่ืองเกิน 9 ปีได ้

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการท่ีจะพน้จากตาํแหน่งทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนัสาํหรับการ
พิจารณาบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการจากผูถื้อหุ้น โดยไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1-30 ธนัวาคม 
2563 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้มา  จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีจะ
พน้ตาํแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งตามเดิมอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์และมีความรู้
ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั มีเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี อีกทั้งมีคุณสมบติัการเป็นกรรมการอย่าง
ครบถว้นตามท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4       

ประธานกรรมการสรรหาฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอ่ืนใด จึง
เสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ โดยนาํเสนอกรรมการให้ผูถื้อหุน้ลงมติเลือกเป็นรายบุคคล 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเกินกวา่ 9 ปี ของ รศ.ดร.ไพบูลย ์ เสรีวิวฒันา และ
อนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระในปี 2564 เป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

             1) รศ.ดร. ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา              

  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 497,844,801 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 ไม่นบัเป็นฐานเสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

         2) นางสาวจงกลณี ตนัสุวรรณ              

  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 497,844,801 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 ไม่นบัเป็นฐานเสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

         3) นายโชติก รัศมีทินกรกุล              

  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 497,844,801 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 ไม่นบัเป็นฐานเสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
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บริษัท บีท ีเวลธ์ อนิดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY 

วาระที ่5    พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 และการจัดสรรเงนิบําเหน็จปี 2563 สําหรับกรรมการ 
 ประธานฯ ไดเ้ชิญใหป้ระธานกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล เป็นผูน้าํเสนอวาระน้ีต่อท่ี
ประชุม โดยประธานกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรร
หา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) มีนโยบายและหลกัเกณฑก์าํหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัในปีท่ีผา่นมา และภาระหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการบริษทั รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั  
 คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษทั เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2564 เป็น
ค่าตอบแทนรายเดือน ซ่ึงกาํหนดจาํนวนเงินตามตาํแหน่งกรรมการในอตัราเดิมเท่ากบัปี 2563 และงดจ่ายบาํเหน็จปี 2563 
สาํหรับกรรมการ ทั้งน้ี บริษทัไม่มีการใหผ้ลประโยชน์อ่ืนใดแก่กรรมการท่ีนอกเหนือจากสวสัดิการท่ีใหก้บัพนกังานทัว่ไป 
โดยสรุปค่าตอบแทนไดด้งัน้ี 
 

 ค่าตอบแทน ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) (บาท/คน) 
ค่าตาํแหน่ง/เดือน บาํเหน็จปี 2563 รวมทั้งปี 

ประธานกรรมการ - รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีววิฒันา 50,000 งดจ่าย 600,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษทั - นายศราวธุ จารุจินดา    45,000 งดจ่าย 540,000 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษทั - นายศกัดา หาญบุญตรง 40,000 งดจ่าย 480,000 

                                                                 - นายสุวทิย ์มโนมยัยานนท ์ 40,000 งดจ่าย 480,000 

กรรมการบริษทั - นางสาวจงกลณี ตนัสุวรรณ 40,000 งดจ่าย 480,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร - นายโชติก รัศมีทินกรกลุ ไม่รับ งดจ่าย - 
                                       - นายวิสุทธ์ิ จิราธิยตุ * 40,000 งดจ่าย 400,000 

รวม 2,980,000 

หมายเหตุ   กรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนและบาํเหน็จ และนายโชติก รัศมีทินกรกุล สละสิทธ์ิในการรับเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือน 

                 * นายวิสุทธ์ิ จิราธิยตุ เข้ารับตาํแหน่งกรรมการแทนนางชุติมา กติกาวงศ์ มผีลตัง้แต่วนัท่ี 28 กมุภาพันธ์ 2564 

                ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติ ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 และงด
จ่ายเงินบาํเหน็จปี 2563 สาํหรับกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 
ดงัน้ี 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จาํนวนเสียง 497,844,801 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
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วาระที ่6    พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สําหรับรอบปีบญัชี 2564 
 ประธานฯ ไดเ้ชิญให้ประธานกรรมการตรวจสอบนาํเสนอวาระน้ีต่อท่ีประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
นาํเสนอต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานักงาน อีวาย 
จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปีท่ีผา่นมา และมีความเห็นวา่ ผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสม เป็นอิสระ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความรับผิดชอบ  อีกทั้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั  เหมือนปีก่อน โดยในปีน้ีมีการเปล่ียนผูส้อบบญัชี 1 ราย  คือ คุณมณี      
รัตนบรรณกิจ เป็นคุณโกสุมภ ์ชะเอม เน่ืองจากคุณมณี ไดต้รวจสอบบญัชีของบริษทัมาเป็นเวลา 7 ปี ครบตามเวลาท่ี กลต. 
กาํหนดแลว้ โดยผูส้อบบญัชีท่ีขอเสนอเพื่อพจิารณาแต่งตั้งในปี 2564 จาํนวน 3 รายคือ 
       * นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4501 หรือ  
            * นางพนูนารถ เผา่เจริญ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  5238  หรือ   
    * นางสาวโกสุมภ ์ชะเอม    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  6011 
 สําหรับค่าสอบบญัชีปี 2564 นั้น ทางอีวายนาํเสนอในจาํนวนท่ีมีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี โดย
กาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2564 สาํหรับบริษทั บีที เวลธ์  จาํนวน   800,000 บาท  , กลุ่มบริษทัยอ่ย   1.70 ลา้นบาท  และ
ค่าบริการอ่ืน 80,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2.58 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 355,000 บาท  จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีสําหรับงวดปัญชีปี 2564 และรับทราบค่าสอบ
บญัชีของกลุ่มบริษทัยอ่ย 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือ
มีความเห็นอ่ืนใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนด
ค่าตอบแทนการสอบบญัชี สาํหรับรอบปีบญัชี 2564 และรับทราบค่าสอบบญัชีของกลุ่มบริษทัยอ่ย ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จาํนวนเสียง 497,844,801 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 ไม่นบัเป็นฐานเสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ผูถ้ือหุ้นทราบว่าการพิจารณาวาระการประชุมตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นหนงัสือบอกกล่าว
เรียกประชุมเสร็จส้ินแลว้ ขอเชิญผูถื้อหุน้สอบถามขอ้มูลเพิม่เติมหรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงมีผูถื้อหุน้สอบถาม
และใหข้อ้เสนอแนะ สรุปไดด้งัน้ี 

ผูถื้อหุน้ : งานโครงการ Thai Oil จะเสร็จเดือนไหน และจะมีงานต่อเน่ืองอีกหรือไม่ เป็นจาํนวนเท่าไร 

 ผูบ้ริหาร (คุณโชติก รัศมีทินกรกุล) : โครงการไทยออยล์ ตามกาํหนดการเดิมจะตอ้งแลว้เสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม 2564 แต่มีความล่าชา้จากการออกแบบของทางฝ่ังลูกคา้  ทาํใหก้ารทาํงานไม่เป็นไปตามแผน แต่จะไม่มีค่าปรับ
หรือค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัตอ้งรับผิดชอบ เน่ืองจากไม่ไดเ้กิดจากบริษทั และไดมี้การตกลงกบัทางลูกคา้ไวแ้ลว้ และหากมีการ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขแบบ กอ็าจจะทาํใหมี้งานเพ่ิมข้ึน  โดยบริษทัคาดวา่งานโครงการน้ี น่าจะเสร็จภายในส้ินปี 2564 
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บริษัท บีท ีเวลธ์ อนิดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY 

ผูถื้อหุน้ : สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 มีผลกระทบต่อบริษทัหรือไม่ อยา่งไร 
ผูบ้ริหาร (คุณโชติก รัศมีทินกรกุล) : บริษทัไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 น้ีใน

ส่วนของการเดินทางติดต่อกบัลูกคา้ต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัลูกคา้ในต่างประเทศเช่น ออสเตรเลีย อเมริกา จึงหนัไปใชแ้รงงาน
ภายในประเทศแทน แต่อย่างไรก็ดี เน่ืองจากค่าแรงภายในประเทศของลูกค้ามีอตัราค่อนข้างสูง และโดยเฉพาะใน
ออสเตรเลียน่าจะมีแรงงานไม่มากพอ  อีกทั้งการทาํงานในโครงการใหญ่ๆ จะตอ้งใชบ้ริษทัท่ีมีสาขาภายในประเทศเพราะ
ตอ้งมีการประสานงานในหลายดา้นไม่ว่าจะเป็นแรงงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรต่างๆ ทาํให้น่าจะมีการชะลองานออกไป ซ่ึง
บริษทัคาดวา่ ณ เวลาท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวก โครงการหรืองานท่ีชะลอไวเ้หล่านั้นจะเร่ิมมีเขา้มาในประเทศเรามากข้ึน 

ผูถื้อหุน้ : ปัจจุบนัราคา  Iron Ore ดีมาก บริษทัมีโอกาสไดรั้บงานจากกลุ่มลูกคา้เหมืองหรือไม่ อยา่งไร 
 ผูบ้ริหาร (คุณโชติก รัศมีทินกรกุล) : ปัจจุบนัราคา Iron Ore สูงและดีมาก  แต่เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลน

แรงงานภายในประเทศของลูกคา้ ทาํให้โครงการมีการชะลอ  ซ่ึงบริษทัคาดว่าหากสามารถเดินทางติดต่อต่างประเทศได้
สะดวก โครงการเหล่านั้นกน่็าจะเร่ิมดาํเนินการได ้และบริษทักมี็โอกาสท่ีจะไดรั้บการพจิารณา 

ผูถื้อหุน้ : ณ ปัจจุบนับริษทัมีการ Bid งานก่ีโครงการ และมีโอกาสไดรั้บงานก่ีโครงการ มูลค่าเท่าไร 
ผูบ้ริหาร (คุณโชติก รัศมีทินกรกุล) : มีหลายโครงการและหลายพนัลา้นบาท แต่เน่ืองจากสถานการณ์  COVID-

19 ดงักล่าว ทาํใหห้ลายๆ โครงการยงัไม่มีการดาํเนินการเตม็ท่ี จึงยงัไม่มีความแน่นอน ซ่ึงในอดีตท่ีผา่นมา บริษทัมีโอกาส
ไดรั้บงานท่ีเสนอไปอยูท่ี่ประมาณ 15-20%  

ผูถื้อหุน้ : อยากทราบแนวโนม้อุตสาหกรรมและแนวโนม้ของบริษทั 
                  ผูบ้ริหาร (คุณโชติก รัศมีทินกรกลุ) : ถา้เปิดประเทศได ้กอ็าจจะมีการทะลกัเขา้มาของโครงการท่ีถูกชะลอไวใ้น 
ช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา โดยบริษทัต่างชาติกมี็โอกาสท่ีจะเร่ิมงานตามท่ีไดว้างแผนไว ้บริษทัซ่ึงมีความพร้อม กมี็โอกาสท่ีจะไดรั้บ
งานเหล่าน้ี แต่ทั้งน้ีกมี็ความไม่แน่นอนเพราะยงัไม่ทราบวา่สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จะเป็นอยา่งไรต่อไป 
 
 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีกรุณาสละเวลามาประชุมและได้
เสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

 
 ปิดประชุมเวลา 14.55 น. 
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