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บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรู ม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ ค เลขที่ 474 ถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310 โดย รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา ประธาน
กรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานฯ ได้กล่ าวขอบคุณ ผูถ้ ือหุ ้นที่ไ ด้เ ข้า ร่ ว มประชุม สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้ ง นี้ และแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่ามี
จํา นวนผูถ้ ื อ หุ ้นที่ ม าประชุ ม ด้ว ยตัว เอง 13 ราย ถื อ หุ ้น รวม 180,070,601 หุ ้น ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ม อบฉัน ทะ 40 ราย ถื อ หุ ้น รวม
317,774,200 หุน้ รวมผูถ้ ือหุน้ ทั้งสิ้ น 53 ราย ถือหุน้ รวม 497,844,801 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 65.852 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ าย
แล้วทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั
ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิในการประชุม แนะนํากรรมการและผูบ้ ริ หาร
รวมทั้งแจ้งวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้
1. ชี้แจงแนวปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุม โดยในระหว่างการประชุมขอให้ผูเ้ ข้าประชุมจะต้องสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาการประชุม งดให้บริ การไมโครโฟน โดยให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเขียนลงในกระดาษคําถามในกรณี ที่ตอ้ งการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละวาระ
2. แนะนํากรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีที่เข้าร่ วมประชุมดังนี้
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุม (7 คน จากกรรมการทั้งหมดของบริ ษทั 7 ท่าน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100)
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
2. คุณศราวุธ จารุ จินดา
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
3. คุณศักดา หาญบุญตรง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
4. คุณสุวิทย์ มโนมัยยานนท์
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
5. คุณจงกลณี ตันสุ วรรณ
กรรมการอิสระ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
6. คุณโชติก รัศมีทินกรกุล
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร
7. คุณวิสุทธิ์ จิราธิยตุ
กรรมการที่ไม่เข้าร่ วมประชุม

- ไม่มี -

ผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม
1. คุณปิ ยะ สุ ขศรี

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
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 ือหุน
้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อ
หนึ่ งหุ ้น ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจาก
การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
 ในการลงคะแนนเสี ยงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน
้ 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 2 ประเภท คือ
1. วาระที่ ต้อ งผ่า นมติ อ นุ ม ัติ ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน คือวาระที่ 2, 3, 4 และ 6 บริ ษทั จะคํานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับเฉพาะคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ที่ออกเสี ยง
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ที่งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมใช้สิทธิออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
2. วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ซึ่ งมาประชุม คือวาระที่ 5 บริ ษทั จะคํานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสี ยงเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
 การออกเสี ยงในแต่ละวาระ บริ ษทั ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์สาํ หรับบัตรเสี ย ซึ่ งบริ ษทั จะไม่บนั ทึกคะแนน
ของบัตรเสี ย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในหนังสื อเชิญประชุมหน้า 16
 บริ ษทั จะรวบรวมคะแนนและรายงานผลการลงคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมทราบหลังจบวาระ
 จํานวนผูถ้ ือหุน
้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะในแต่วาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
บางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรื อกลับก่อน และขอให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้ 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 ซึ่ งมีผถู ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง อาสา คือ
นายกฤชฒ์กรกช เสาวรส หลังจากนั้น ประธานฯ ได้นาํ เสนอที่ประชุมพิจารณาตามวาระดังนี้
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BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจําปี
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจําปี ซึ่ งรวมถึงรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ใน
รอบปี 2563 ที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นแล้ว และเชิญให้คุณโชติก รัศมีทินกรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูน้ าํ เสนอฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
รายได้ และกําไรสุ ทธิ
 ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวม 1,473 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน 33 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.27 มา
จากรายได้จากการรับจ้างผลิตซึ่ งเป็ นธุ รกิ จหลักของกลุ่มบริ ษทั รายได้รวมดังกล่าว 42% จะมาจากกลุ่มลูกค้าธุ รกิ จด้าน
โรงงานพลังงานไฟฟ้า, 5% มาจากธุรกิจเหมืองแร่ และ 53% มาจากรายได้จากธุ รกิจอื่นๆ ซึ่ งรายได้จากการรับจ้างผลิตในปี
2563 นั้น 47% จะมาจากงาน Fabrication และ 41% มาจากงาน Module ของงานโครงการ Thai Oil
 กลุ่มบริ ษทั มี ตน้ ทุนจากการรับจ้างผลิ ตในปี 2563 คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 90.61 ของรายได้จากการ
รับจ้างผลิตซึ่ งตํ่ากว่าปี ก่อนประมาณ 222 ล้านบาทหรื อ 18% ส่ งผลให้มีอตั รากําไร(ขาดทุน) ขั้นต้นสู งขึ้น ปั จจัยหลักที่มีผล
ต่อผลอัตรากําไรขั้นต้นของกลุ่มบริ ษทั ในแต่ละงวด เช่น
* ประเภทของงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละงวด โดยงานแปรรู ปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาด
ใหญ่ (Modularization) จะมีอตั รากําไร(ขาดทุน) ขั้นต้นเฉลี่ยที่สูงกว่างานแปรรู ปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) เนื่องจาก
ความซับซ้อนของงานสู งกว่าและการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ต่าํ กว่า
* ปริ มาณงานส่ วนเพิ่มในแต่ละช่วงเวลา โดยงานส่ วนเพิ่มจะมีอตั รากําไรขั้นต้นเฉลี่ยที่สูงกว่างาน
ผลิตตามสัญญา เนื่ องจากงานส่ วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นจะเป็ นค่าแรงเพื่อแก้ไขงานตามคําสั่งของลูกค้า และมักจะมีความเร่ งด่วน
ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั สามารถคิดราคาได้สูงกว่างานปกติ
* งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าครบวงจร จะมีอตั รากําไรขั้นต้นตํ่าสุ ดเมื่อเทียบกับธุ รกิจให้บริ การแปรรู ป
ผลิ ตภัณฑ์เ หล็กและโครงสร้ า งเหล็ก เนื่ องจากต้นทุ น ส่ วนใหญ่ของงานก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ า ครบวงจรมาจากการจัด หา
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าที่มีอตั รากําไรข้างต้นตํ่า
 ปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มี ผลกําไรสุ ทธิ 42.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่ อนซึ่ งมี ผลขาดทุ น 198.8 ล้านบาท
สาเหตุหลักจากการบริ หารต้นทุนของการรับจ้างผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และฝ่ ายบริ หารสามารถจัดการได้ดีข้ ึนจากปี
ที่ผา่ นมา
สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ น
ณ สิ้ นปี 2563 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม 1,784 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 136 ล้านบาท โดยสิ นทรัพย์ส่วนใหญ่
จะเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนิ นโครงการของกลุ่มบริ ษทั (Project Based Business) ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
หรื อลดลงของมูลค่าสิ นทรัพย์รวมและหนี้สินรวมเป็ นผลจากจํานวนของโครงการที่ดาํ เนินการผลิตในแต่ละช่วงเวลา
อัตราส่ วนทางการเงิน
ในช่วงที่ผ่านมาก บริ ษทั มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลทําให้กิจการ
เกิดปั ญหาในการบริ หารจัดการ โดยพิจารณาจาก อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นมีอตั ราส่ วนค่อนข้างตํ่า เนื่ องจาก
บริ ษทั ไม่ มี การกู้ยืมเงิ น ระยะยาว มี แ ต่การใช้วงเงิ นสิ นเชื่ อระยะสั้นเพื่อเป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวี ยนภายในบริ ษ ทั (Working
Capital) เท่านั้น
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บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
มูลค่ างานโครงการ
ณ สิ้ นปี 2563 โครงการที่อยูร่ ะหว่างดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั มีมูลค่าประมาณ 1,050 ล้านบาท โดยงานที่
ยังไม่ได้ส่งมอบและรับรู ้รายได้ที่สาํ คัญ คืองานเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าที่ประเทศออสเตรเลีย 2 โครงการ ประมาณ 100
ล้านบาท ซึ่ งเป็ นงานที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก , งานของโครงการไทยออยล์ ประมาณ 714 ล้านบาท , งานถังเก็บของเหลว 2
โครงการ ซึ่ งเป็ นโครงการโรงไฟฟ้าของ gulf ประมาณ 62 ล้านบาท และงานโรงไฟฟ้าของบริ ษทั โตชิบา ประมาณ 42 ล้าน
บาท ซึ่งจะเป็ นการทยอยสร้างทีละโรง โดยในส่ วนของโรงไฟฟ้าที่เหลือ บริ ษทั คาดว่าน่าจะได้รับงานต่อ
ระบบงานภายใน และกระบวนการปฏิบตั งิ าน
 บริ ษทั เคร่ งครั ดอย่างมากเรื่ องการป้ องกันความเสี่ ยงของการติดเชื้ อ COVID-19 ของพนักงานและ
ลูกจ้าง เพื่อไม่ ให้ส่งผลกระทบต่องานและธุ รกิจ มี ท้ งั การจัดรถรับส่ งพนักงานเพื่อหลีกเลี่ ยงการใช้รถสาธารณะ การจัด
ขอบเขตที่ อยู่แ ละการเดิ นทางของคนงาน การตรวจวัดไข้ การพ่นนํ้ายาฆ่ าเชื้ อและทําความสะอาดทัว่ อาคาร และการ
เตรี ยมการรองรับการ work from home ฯลฯ ทําให้ไม่มีพนักงานหรื อลูกจ้างรายใดของบริ ษทั ติดเชื้อ
 บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งได้รับการประเมินการ
ปฏิบตั ิตาม หลักการกํากับดูแลกิจการ (CG Code) อยูใ่ นระดับดีมาก ( 4 ดาว)
 บริ ษ ทั ทํา ธุ ร กิ จ ด้า นการผลิ ต และก่ อ สร้ า ง จึ งได้ใ ห้ค วามสํา คัญ ในเรื่ อ งการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ แม้ว่าบริ ษทั ยังไม่ได้เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต(CAC) แต่ก็ได้
ศึกษาแนวทางในการเข้าร่ วม รวมทั้งจัดทํานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และยึดมัน่ การต่อต้านทุจริ ตทุกด้านอย่างเคร่ งครัด
 มีการเผยแพร่ นโยบายและแนวทางปฏิบต
ั ิในเรื่ อง Anti-Corruption ไว้บนเว็บไซต์เพื่อให้ผมู ้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกคนได้รับทราบ
 กําชับหัว หน้างาน รวมถึงฝ่ ายตรวจสอบภายในให้ดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่าพนักงานมีการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายหรื อมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริ ต คอร์รัปชัน่ หรื อไม่ ทั้งในรู ปแบบการให้สินบนหรื อการรับสิ นบน และ
การทุจริ ตอื่นๆภายในองค์กร
 จัดทํานโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยน (Whistleblowing Policy) เพื่อให้ผม
ู ้ ีส่วนได้เสี ยทุก
กลุ่มมีแนวทางปฏิบตั ิหากมีเบาะแสการทุจริ ต หรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั ที่ตอ้ งการแจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่ งที่
ผ่านมา บริ ษทั ไม่มีกรณี การทุจริ ต ติดสิ นบนเกิดขึ้นเลย
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียด ซึ่งไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อมีความเห็นอื่นใด ประธานจึง
เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ โดยไม่ตอ้ งมีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปี ตามที่เสนอ
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทีผ่ ้สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ว
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผา่ น
การตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชี ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี และบริ ษทั ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาแล้ว
โดยรายละเอียดเป็ นไปตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้นาํ เสนอในวาระที่ผา่ นมา
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น สอบถามรายละเอี ยดเพิ่ม เติ ม ซึ่ งไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้น เสนอแก้ไ ขงบการเงิ น หรื อ
สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งที่ประชุม
ผูถ้ ื อหุ ้นมี มติอนุ มตั ิงบการเงิ นสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้ วย
497,844,801
100.00

ไม่ เห็นด้ วย
0
0.00

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ไว้ เป็ นทุนสํ ารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2563
ประธานฯ เสนอต่อที่ ประชุ มว่า ตามงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสําหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ 42.80 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายใต้ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
มาตรา 116 และข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 45 กําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าจํานวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั กําหนด
จากข้อกําหนดดังกล่าว บริ ษทั จึงจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ
หรื อจํานวน 2.50 ล้านบาท
สําหรับการจ่ายเงินปั นผล บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ของงบ
การเงิ นเฉพาะกิจการ หลังหักสํารองตามกฎหมายและสํารองอื่น (ถ้ามี ) จึงขอเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการ
จ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.02 บาท โดยเป็ นการจ่ายจากกําไรสุ ทธิในส่ วนที่ไม่ได้รับสิ ทธิ BOI
ทั้งนี้ อตั ราการจ่ายเงินปั นผลครั้งนี้ ไม่เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยมีอตั ราการจ่ายปั นผลประมาณ
33% เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีความไม่แน่นอน บริ ษทั จึงกันส่ วนหนึ่ง
ไว้เพือ่ เป็ นการบริ หารสภาพคล่อง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่ งไม่มีผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อมีความเห็นอื่นใด
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ไว้เป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 2.50 ล้านบาท และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.02 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ น
เอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้ วย
497,844,801
100.00

ไม่ เห็นด้ วย
0
0.00

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

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่ ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้เชิญให้ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล เป็ นผูน้ าํ เสนอวาระนี้ ต่อที่
ประชุม โดยประธานกรรมการสรรหาฯ นําเสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในปี นี้มี 3 คน คือ
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา
2. นางสาวจงกลณี ตันสุ วรรณ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ
3. นายโชติก รัศมีทินกรกุล
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการสรรหาฯ ชี้ แจงเพิ่มเติมว่า รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระที่ ตอ้ งออกตาม
วาระในปี นี้ จะมีระยะเวลาตั้งแต่เริ่ มรับตําแหน่งจนถึงวาระที่จะแต่งตั้งกลับเข้าเป็ นกรรมการอีกครั้งในปี นี้ เกินกว่า 9 ปี ซึ่ ง
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้ว่า “…..กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งได้ต่อเนื่ องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มี
ความจําเป็ นและได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ”
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บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริ ษทั มี ความเห็ นว่า รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา เป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้
ความสามารถที่เป็ นประโยชน์และจําเป็ นต่อการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ตลอดระยะเวลาของการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
ดร. ไพบูลย์ ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั มาโดยตลอด และเพื่อมิให้บริ ษทั สู ญเสี ยโอกาสใน
การเลือกตั้งกรรมการที่มีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั ซึ่ งมีความสําคัญต่อบริ ษทั เป็ น
อย่างมาก จึงเห็นควรให้ รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา มีวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั ต่อเนื่องเกิน 9 ปี ได้
คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริ ษ ัท ได้พิ จ ารณากลัน่ กรองคุ ณ สมบัติ ความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการที่จะพ้นจากตําแหน่งทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกันสําหรับการ
พิจารณาบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการจากผูถ้ ือหุ ้น โดยได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1-30 ธันวาคม
2563 ซึ่ งไม่มีผถู ้ ือหุ น้ รายใดเสนอชื่อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะ
พ้นตําแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์และมีความรู ้
ความสามารถที่ เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั มี เวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มที่ อีกทั้งมีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการอย่าง
ครบถ้วนตามที่ได้กาํ หนดไว้ โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4
ประธานกรรมการสรรหาฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถาม ซึ่ งไม่มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อมีความเห็นอื่นใด จึง
เสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยนําเสนอกรรมการให้ผถู ้ ือหุ น้ ลงมติเลือกเป็ นรายบุคคล
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ของ รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา และ
อนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระในปี 2564 เป็ นรายบุคคลด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
1) รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้วย
497,844,801
100.00

ไม่เห็นด้วย
0
0.00

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

ไม่เห็นด้วย
0
0.00

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

ไม่เห็นด้วย
0
0.00

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

2) นางสาวจงกลณี ตันสุ วรรณ
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้วย
497,844,801
100.00

3) นายโชติก รัศมีทินกรกุล
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้วย
497,844,801
100.00

593/3 ซอยรามคํา แหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคําแหง แขวงวัง ทองหลาง เขตวัง ทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : +662 314 2151-2 โทรสาร: +662 319 7301-2 ทะเบีย 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

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 และการจัดสรรเงินบําเหน็จปี 2563 สํ าหรับกรรมการ
ประธานฯ ได้เชิญให้ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล เป็ นผูน้ าํ เสนอวาระนี้ ต่อที่
ประชุม โดยประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลได้นาํ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรร
หา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) มี นโยบายและหลักเกณฑ์กาํ หนดค่าตอบแทนของ
กรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา และภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการบริ ษทั รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั จดทะเบียนอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริ ษทั เห็ นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2564 เป็ น
ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่ งกําหนดจํานวนเงินตามตําแหน่งกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับปี 2563 และงดจ่ายบําเหน็จปี 2563
สําหรับกรรมการ ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่มีการให้ผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการที่นอกเหนือจากสวัสดิการที่ให้กบั พนักงานทัว่ ไป
โดยสรุ ปค่าตอบแทนได้ดงั นี้

ประธานกรรมการ - รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริ ษทั - นายศราวุธ จารุ จินดา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริ ษทั - นายศักดา หาญบุญตรง
- นายสุวทิ ย์ มโนมัยยานนท์
กรรมการบริ ษทั - นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร - นายโชติก รัศมีทินกรกุล
- นายวิสุทธิ์ จิราธิ ยตุ *
รวม

ค่าตอบแทน ปี 2564 (ปี ที่เสนอ) (บาท/คน)
ค่าตําแหน่ง/เดือน บําเหน็จปี 2563 รวมทั้งปี
50,000
งดจ่าย
600,000
45,000
งดจ่าย
540,000
40,000
งดจ่าย
480,000
40,000
งดจ่าย
480,000
40,000
งดจ่าย
480,000
ไม่รับ
งดจ่าย
40,000
งดจ่าย
400,000
2,980,000

หมายเหตุ กรรมการชุ ดย่ อยอื่ นๆ ไม่ ได้ รับค่ าตอบแทนและบําเหน็จ และนายโชติ ก รั ศมีทินกรกุล สละสิ ทธิ์ ในการรั บเงิ น
ค่ าตอบแทนรายเดือน
* นายวิสุทธิ์ จิราธิ ยตุ เข้ ารั บตําแหน่ งกรรมการแทนนางชุติมา กติกาวงศ์ มีผลตัง้ แต่ วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่ งไม่มีผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อให้ขอ้ เสนอแนะ
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 และงด
จ่ายเงินบําเหน็จปี 2563 สําหรับกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม
ดังนี้
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้ วย
497,844,801
100.00

ไม่ เห็นด้วย
0
0.00

งดออกเสี ยง
0
0.00

บัตรเสี ย
0
0.00
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บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สํ าหรับรอบปี บัญชี 2564
ประธานฯ ได้เชิญให้ประธานกรรมการตรวจสอบนําเสนอวาระนี้ ต่อที่ประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
นําเสนอต่อที่ประชุ มว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย
จํากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา และมีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีมีความเหมาะสม เป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความรับผิดชอบ อีกทั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณา
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เหมื อนปี ก่อน โดยในปี นี้ มีการเปลี่ยนผูส้ อบบัญชี 1 ราย คือ คุณมณี
รัตนบรรณกิจ เป็ นคุณโกสุ มภ์ ชะเอม เนื่ องจากคุณมณี ได้ตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั มาเป็ นเวลา 7 ปี ครบตามเวลาที่ กลต.
กําหนดแล้ว โดยผูส้ อบบัญชีที่ขอเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในปี 2564 จํานวน 3 รายคือ
* นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรื อ
* นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรื อ
* นางสาวโกสุ มภ์ ชะเอม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011
สําหรับค่าสอบบัญชี ปี 2564 นั้น ทางอีวายนําเสนอในจํานวนที่ มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดย
กําหนดค่าสอบบัญชี สาํ หรับปี 2564 สําหรับบริ ษทั บีที เวลธ์ จํานวน 800,000 บาท , กลุ่มบริ ษทั ย่อย 1.70 ล้านบาท และ
ค่าบริ การอื่ น 80,000 บาท รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 2.58 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อน 355,000 บาท จึ งขอเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับงวดปั ญชี ปี 2564 และรับทราบค่าสอบ
บัญชีของกลุ่มบริ ษทั ย่อย
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ สอบถามรายละเอียดหรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม ซึ่ งไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อ
มีความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี สําหรับรอบปี บัญชี 2564 และรับทราบค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ย่อย ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอก
ฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนเสี ยง
ร้อยละ

เห็นด้ วย
497,844,801
100.00

ไม่ เห็นด้ วย
0
0.00

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

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบว่าการพิจารณาวาระการประชุมตามที่ได้กาํ หนดไว้ในหนังสื อบอกกล่าว
เรี ยกประชุมเสร็ จสิ้ นแล้ว ขอเชิญผูถ้ ือหุน้ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมหรื อแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ ซึ่ งมีผถู ้ ือหุ น้ สอบถาม
และให้ขอ้ เสนอแนะ สรุ ปได้ดงั นี้
ผูถ้ ือหุน้ : งานโครงการ Thai Oil จะเสร็จเดือนไหน และจะมีงานต่อเนื่องอีกหรื อไม่ เป็ นจํานวนเท่าไร
ผูบ้ ริ หาร (คุ ณโชติก รั ศมี ทินกรกุล) : โครงการไทยออยล์ ตามกําหนดการเดิ ม จะต้องแล้วเสร็ จ ภายในเดื อ น
พฤษภาคม 2564 แต่มีความล่าช้าจากการออกแบบของทางฝั่งลูกค้า ทําให้การทํางานไม่เป็ นไปตามแผน แต่จะไม่มีค่าปรับ
หรื อค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั ต้องรับผิดชอบ เนื่องจากไม่ได้เกิดจากบริ ษทั และได้มีการตกลงกับทางลูกค้าไว้แล้ว และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ ก็อาจจะทําให้มีงานเพิ่มขึ้น โดยบริ ษทั คาดว่างานโครงการนี้ น่าจะเสร็จภายในสิ้ นปี 2564

593/3 ซอยรามคํา แหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคําแหง แขวงวัง ทองหลาง เขตวัง ทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : +662 314 2151-2 โทรสาร: +662 319 7301-2 ทะเบีย 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

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
ผูถ้ ือหุน้ : สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 มีผลกระทบต่อบริ ษทั หรื อไม่ อย่างไร
ผูบ้ ริ หาร (คุณโชติก รัศมีทินกรกุล) : บริ ษทั ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 นี้ ใน
ส่ วนของการเดินทางติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศ ซึ่ งบริ ษทั ลูกค้าในต่างประเทศเช่น ออสเตรเลีย อเมริ กา จึงหันไปใช้แรงงาน
ภายในประเทศแทน แต่ อ ย่า งไรก็ดี เนื่ อ งจากค่ า แรงภายในประเทศของลู ก ค้ามี อ ตั ราค่ อ นข้า งสู ง และโดยเฉพาะใน
ออสเตรเลียน่าจะมีแรงงานไม่มากพอ อีกทั้งการทํางานในโครงการใหญ่ๆ จะต้องใช้บริ ษทั ที่มีสาขาภายในประเทศเพราะ
ต้องมีการประสานงานในหลายด้านไม่ว่าจะเป็ นแรงงาน เครื่ องมือ เครื่ องจักรต่างๆ ทําให้น่าจะมีการชะลองานออกไป ซึ่ ง
บริ ษทั คาดว่า ณ เวลาที่สามารถเดินทางได้สะดวก โครงการหรื องานที่ชะลอไว้เหล่านั้นจะเริ่ มมีเข้ามาในประเทศเรามากขึ้น
ผูถ้ ือหุน้ : ปัจจุบนั ราคา Iron Ore ดีมาก บริ ษทั มีโอกาสได้รับงานจากกลุ่มลูกค้าเหมืองหรื อไม่ อย่างไร
ผูบ้ ริ หาร (คุณโชติก รัศมีทินกรกุล) : ปั จจุบนั ราคา Iron Ore สู งและดีมาก แต่เนื่ องจากปั ญหาการขาดแคลน
แรงงานภายในประเทศของลูกค้า ทําให้โครงการมีการชะลอ ซึ่ งบริ ษทั คาดว่าหากสามารถเดินทางติดต่อต่างประเทศได้
สะดวก โครงการเหล่านั้นก็น่าจะเริ่ มดําเนินการได้ และบริ ษทั ก็มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณา
ผูถ้ ือหุน้ : ณ ปัจจุบนั บริ ษทั มีการ Bid งานกี่โครงการ และมีโอกาสได้รับงานกี่โครงการ มูลค่าเท่าไร
ผูบ้ ริ หาร (คุณโชติก รัศมีทินกรกุล) : มีหลายโครงการและหลายพันล้านบาท แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID19 ดังกล่าว ทําให้หลายๆ โครงการยังไม่มีการดําเนิ นการเต็มที่ จึงยังไม่มีความแน่นอน ซึ่ งในอดีตที่ผา่ นมา บริ ษทั มีโอกาส
ได้รับงานที่เสนอไปอยูท่ ี่ประมาณ 15-20%
ผูถ้ ือหุน้ : อยากทราบแนวโน้มอุตสาหกรรมและแนวโน้มของบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร (คุณโชติก รัศมีทินกรกุล) : ถ้าเปิ ดประเทศได้ ก็อาจจะมีการทะลักเข้ามาของโครงการที่ถูกชะลอไว้ใน
ช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา โดยบริ ษทั ต่างชาติกม็ ีโอกาสที่จะเริ่ มงานตามที่ได้วางแผนไว้ บริ ษทั ซึ่งมีความพร้อม ก็มีโอกาสที่จะได้รับ
งานเหล่านี้ แต่ท้ งั นี้กม็ ีความไม่แน่นอนเพราะยังไม่ทราบว่าสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จะเป็ นอย่างไรต่อไป

ไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามเรื่ องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่กรุ ณาสละเวลามาประชุมและได้
เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
ปิ ดประชุมเวลา 14.55 น.

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา
ประธานกรรมการ
นางวรวรรณ วิริยะ
เลขานุการบริ ษทั

ประธานที่ประชุม

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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