บริษัท ออลลา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 933 935 937 939 ซอยออนนุช 46 ถนนออนนุช แขวงออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
รายงานการประชุมสามัญผู3ถือหุ3นประจําป5 2563
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ห$องเดอะบอลรูม 1 เลขที่ 545
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เริ่มการประชุม
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิ ส ระ
ทําหน$าที่เป6นประธานในที่ประชุม นางสาวประภาพร แซ:ลิ้ม เลขานุการบริษัท ทําหน$าที่เป6นพิธีกรในการประชุม
สามัญผู$ถือหุ$นครั้งนี้
นางสาวประภาพร แซ:ลิ้ม พิธีกร กล:าวต$อนรับผู$ถือหุ$น ผู$รับมอบฉันทะ และผู$มีเกียรติทุกท:านที่เข$าร:วม
การประชุมสามัญผู$ถือหุ$นประจําป? 2563 และได$กล:าวชี้แจงการเก็บรวบรวมข$อมูลส:วนบุคคล แนวทางการปฏิบัติตน
ตามมาตรการควบคุ มโรคสําหรั บผู$เข$ าร: วมประชุม ระเบี ย บข$ อบั งคั บและข$ อกฎหมายที่เกี่ ย วข$ องกั บการประชุม
และการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู$ถือหุ$น ดังนี้
การประชุมในวันนี้มีทั้งสิ้น 8 วาระ เป6นวาระที่จะขอให$ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ 6 วาระ วาระแจ$งเพื่อ
ทราบ 1 วาระ และวาระอื่น ๆ อีก 1 วาระ บริษัทฯ ได$ปฏิบัติตามนโยบายการส:งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
แสดงถึ ง การปฏิ บั ติ ต: อผู$ ถื อ หุ$ น ทุ ก รายอย: า งเป6 น ธรรมและเท: า เที ย มกั น โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ได$ เปF ด โอกาส
ให$ผู$ถือหุ$นเสนอวาระการประชุมสามัญผู$ถือหุ$นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู$ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม
เพื่อรับการพิจารณาแต:งตั้งเป6นกรรมการบริษัทเป6นการล:วงหน$า ตั้งแต:วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม
2563 ซึ่งไม:มีผู$ถือหุ$นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต:งตั้งเป6นกรรมการบริษัทในครั้งนี้
และบริษัทได$เผยแพร:เอกสารเชิญประชุมผ:านทางเว็บไซตHบริษัทตั้งแต:วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเผยแพร:ล:วงหน$า
ไม: น$ อ ยกว: า 30 วั น นั บ จากวั น ประชุ ม และจั ด ส: ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ให$ แ ก: ผู$ ถื อ หุ$ น ล: ว งหน$ า ก: อ นการประชุ ม
เพื่อให$ผู$ถือหุ$นได$รับเอกสารล:วงหน$าก:อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข$อมูลก:อนวันประชุมอย:างเพียงพอ และเปFด
โอกาสให$ผู$ถือหุ$นส:งคําถามล:วงหน$าเกี่ยวกับวาระการประชุม ตามที่บริษัทได$แจ$งต:อตลาดหลักทรัพยHแห:งประเทศไทย
อย:างไรก็ตาม ไม:ปรากฏว:ามีผู$ถือหุ$นท:านใดส:งคําถามล:วงหน$าให$ที่ประชุมพิจารณา
การพิจารณาแต:ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลําดับวาระ โดยจะนําเสนอข$อมูลประกอบวาระ
และจะเปFดโอกาสให$ผู$ถือหุ$นซักถาม ในวาระที่เกี่ยวข$องก:อนการลงคะแนนในแต:ละวาระ โดยไม:มีการเลื่อนไปตอบใน
วาระอื่น ๆ
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วิธีการลงคะแนนในแต:ละวาระที่ต$องขอความเห็นชอบจากที่ประชุม จะกระทําโดยให$ผู$ถือหุ$นลงคะแนนเสียง
ในบัตรลงคะแนน จากนั้น เจ$าหน$าที่จะทําการรวบรวมบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม:เห็นด$วย และบัตรที่
ลงคะแนนงดออกเสี ย ง เพื่ อ นั บ คะแนนและประกาศผลการนั บ คะแนนให$ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบในแต: ล ะวาระ
การลงคะแนนเสียงในแต:ละวาระนั้น ใช$ระบบ 1 หุ$น มี 1 เสียง
1. ผู$ถือหุ$นที่มาประชุมด$วยตนเองสามารถออกเสียง เห็นด$วย หรือไม:เห็นด$วย หรืองดออกเสียง อย:างใด
อย:างหนึ่ง โดยกากบาท “X” เห็นด$วย หรือไม:เห็นด$วย หรืองดออกเสียง ในช:องใดช:องหนึ่งเท: า นั้ น
และเซ็นกํากับไว$ในแต:ละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให$ โดยจะมีตัวเลขกํากับวาระไว$อยู:ตรงกลาง
2. ผู$ถือหุ$นที่มอบฉันทะให$ผู$อื่นเข$าร:วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคHของท:านผู$ถือหุ$น
นั้ น บริ ษั ท จะบั น ทึ ก คะแนน เห็ น ด$ ว ย หรื อ ไม: เ ห็ น ด$ ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง ตามความประสงคH ข อง
ท:านผู$ถือหุ$นนั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอรH
การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กําหนดไว$ในการประชุมสามัญผู$ถือหุ$นครั้งนี้ แบ:งเป6น 3 ประเภท
ดังนี้
1. วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 107 ซึ่ ง ตรงกั บ ข$ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ข$ อ ที่ 39 ให$ ล งมติ โ ดยถื อ คะแนนเสี ย งข$ า งมากของผู$ ถื อหุ$ น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู$ถือหุ$น
ทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด$วย และไม:เห็นด$วย
2. วาระที่ 6 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารกํ า หนดค: า ตอบแทนกรรมการประจํ า ป? 2563 ตามพระราชบั ญ ญั ติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดให$ที่ประชุมผู$ถือหุ$นอนุมัติค:าตอบแทนกรรมการด$วย
คะแนนเสียงไม:น$อยกว:าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู$ถือหุ$นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่งบริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู$ถือหุ$นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง
เห็นด$วย ไม:เห็นด$วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ$ามี)
ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทใช$ระบบบารHโค$ดมาช:วยในการรวบรวมผลคะแนน เพื่ออํานวยความสะดวกให$แก:
ผู$ถือหุ$น และเพื่อความโปร:งใสตรวจสอบได$ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได$เชิญ คุณกรกช วนสวัสดิ์
และคุณกานตHสิรี ปQญญHเอกวงศH ตัวแทนจากสํานักงานตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด
เพื่อทําหน$าที่เป6นผู$ตรวจสอบในการลงคะแนนและตรวจนับคะแนน และได$สอบถามในที่ประชุมว:ามีผู$ถือหุ$นท:านใด
ต$องการเข$าร:วมเป6นผู$ตรวจสอบในการตรวจนับคะแนนเพิ่มเติมหรือไม: อย:างไรก็ดี ไม:มีผู$ตรวจสอบเพิ่มเติม
สํ า หรั บ การประชุ ม ในครั้ ง นี้ มี ผู$ ถื อ หุ$ น ที่ เ ข$ า ประชุ ม ด$ ว ยตนเอง 54 ราย นั บ รวมจํ า นวนหุ$ น ได$ ทั้ ง สิ้ น
411,497,027 หุ$น และโดยการมอบฉันทะ 42 ราย นับรวมจํานวนหุ$นได$ทั้งสิ้น 11,218,966 หุ$น รวมผู$ถือหุ$นที่เข$า
ประชุมด$วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 96 ราย นับหุ$นรวมกันได$ทั้งสิ้น 422,715,993 หุ$น คิดเป6นร$อยละ
70.45 ของหุ$นที่ออกจําหน:ายแล$วทั้งหมดของบริษัทฯ จํานวน 600,000,000 หุ$น ซึ่งมีผู$ถือหุ$นและผู$รับมอบฉันทะมา
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ประชุมเกินกว:า 25 ราย และมีหุ$นนับรวมกันเกิน กว:า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ$นที่จําหน:ายได$แล$วทั้ง หมดครบเป6 น
องคHประชุมตามข$อบังคับบริษัทข$อที่ 34
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานฯ ในที่ประชุม กล:าวเปFดประชุม และแนะนํากรรมการของบริษัทที่เข$า
ร:วมการประชุม รวม 7 ท:าน ดังนี้
กรรมการที่เข3ารวมประชุม 7 ทาน
1.นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
2.ศาสตราจารยH ดร. สหธน รัตนไพจิตร
3.นายองอาจ ปQณฑุยากร

4.นายจิรวัฒนH ศรีสวัสดิ์
5.นายชุมพล จันทรHเจริญ
6.นางวัลลยา ปQณฑุยากร
7.นางสาวรชยา รัตนศรีทอง

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค:าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกําหนดค:าตอบแทน
และประธานเจ$าหน$าที่บริหาร
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดค:าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และประธานเจ$าหน$าที่ปฏิบัติการ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ$าหน$าที่
บริหารงานกลาง
กรรมการบริษัท

ประธานฯ ชี้ แ จงเพิ่ ม เติม ว:า ทั้ ง นี้ เนื่ องจากนายผไท บุ ญ มาก กรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ มีอาการปTวย จึงไม:สามารถเข$าร:วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัทในครั้งนี้
ประธานฯ แนะนําผู$บริหารและตัวแทนผู$สอบบัญชี ที่เข$าร:วมการประชุม ดังนี้
1. นายประชา พัฒนวิทยกุล
2. นางสาววรรัตนH เมฆเกิดชู
3. นายวิชาติ โลเกศกระวี
4. นางสาวฟXาสวย วงศHวชิรกาญจนH

ผู$จัดการทั่วไป
ผู$จัดการอาวุโสฝTายบัญชี
หุ$นส:วนผู$จัดการและผู$สอบบัญชีรับอนุญาต
จากบริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด
ผู$จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี จากบริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด

ประธานฯ ได$เสนอให$ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต:าง ๆ ดังต:อไปนี้
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วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู3ถือหุ3นประจําป5 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 กําหนดให$บริษัทต$องจัดทํารายงานการ
ประชุมผู$ถือหุ$น โดยบริษัทได$จัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต:วันประชุม ทั้งนี้ บริษัทได$นําส:งรายงาน
การประชุมให$แก:กระทรวงพาณิชยH และได$เผยแพร:รายงานการประชุมทางเว็บไซตHของบริษัทแล$ว ตั้งแต:วันที่ 9
พฤษภาคม 2562
ประธานฯ เสนอให$ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู$ถือหุ$นประจําป? 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2562 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล:าวได$ส:งไปยังผู$ถือหุ$นพร$อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล$ว
สําหรับในวาระนี้ ให$ถือคะแนนเสียงข$างมากของผู$ถือหุ$นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข$อบังคับของบริษัท
ข$อที่ 39
ประธานฯ ได$สอบถามที่ประชุมว:ามีข$อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่ม เติมประการใดหรือไม: ซึ่งไม:มีผู$ถือหุ$นใน
ห$องประชุมทักท$วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให$ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป6นมติ ดังนี้
มติ
เห็นด$วย
ไม:เห็นด$วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
422,715,993

ร3อยละ
100.0000

422,715,993

100.0000
(ไม:นบั ฐานเสียง)
(ไม:นบั ฐานเสียง)

-

ทั้งนี้ ระหว:างรอผลการนับคะแนนวาระนี้ นางสาวประภาพร แซ:ลิ้ม แจ$งให$ที่ประชุมทราบว:า ตั้งแต:ป? 2564
เป6นต$นไป บริษัทจะยกเลิกการบรรจุวาระพิจารณารับรองรายงานประชุมผู$ถือหุ$นในวาระการประชุม เนื่องจาก
คณะกรรมการบริษัทมีหน$าที่จะต$องจัดทํารายงานการประชุมผู$ถือหุ$นให$แล$วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต:วันประชุม
เพื่อนําส:งต:อตลาดหลักทรัพยHแห:งประเทศไทยและเผยแพร:ต:อสาธารณะ และผู$ถือหุ$นมีสิทธิตามกฎหมายในการ
ขอเพิกถอนมติที่ประชุมผู$ถือหุ$นภายใน 1 เดือน นับแต:วันที่ลงมติ ตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 108 ประกอบมาตรา 96 ดังนั้น จึงไม:มีความจําเป6นต$องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ผู$ถือหุ$นในการประชุมผู$ถือหุ$นในคราวถัดไปอีก
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันทHรับรองรายงานการประชุมสามัญผู$ถือหุ$นประจําป? 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23
เมษายน 2562
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วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป5 2562
ประธานฯ เรี ย นเชิ ญ นางสาววรรั ต นH เมฆเกิ ด ชู ผู$ จั ด การอาวุ โ สฝTายบัญ ชี และนายองอาจ ปQ ณ ฑุ ย ากร
ประธานเจ$าหน$าที่บริหาร เป6นผู$ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ซึ่งนางสาววรรัตนH เมฆเกิดชู รายงานผลการดําเนินงานของ
บริษัท ออลล:า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย:อย ต:อที่ประชุม ดังนี้
กลุ:มบริษัทมีสินทรัพยHรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 1,120.77 ล$านบาท เปรียบเทียบกับป? 2561
เพิ่มขึ้นจํานวน 72.45 ล$านบาท หรือร$อยละ 7 สินทรัพยHที่เพิ่มขึ้น ได$แก: เงินสดและรายการเทียบเท:าเงินสด ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากผลการดําเนินงานของกลุ:มบริษัท ลูกหนี้การค$าเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับรายได$ที่เพิ่มสูงขึ้น และสินค$าคงเหลือ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากงานระหว:างผลิตเพื่ อเตรีย มส:งมอบงาน รวมถึงวัตถุดิบที่เพิ่ มขึ้น เพื่ อรองรับ คําสั่งซื้ อจากลู ก ค$ า
ในส:วนของหนี้สินรวม สําหรับป? 2562 กลุ:มบริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 255.66 ล$านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 17.90
ล$านบาท หรือร$อยละ 8 เมื่อเทียบกับป? 2561 โดยเจ$าหนี้การค$าเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของสินค$า
คงเหลือ ภาษีเงินได$ค$างจ:ายและค:าใช$จ:ายค$างจ:ายโบนัสพนักงานเพิ่มขึ้น ตามผลประกอบการที่ดีขึ้นของกลุ:มบริษัท
และสํ า รองผลประโยชนH ร ะยะยาวของพนั ก งานเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง เป6 น ผลกระทบจากพระราชบั ญ ญั ติ คุ$ ม ครองแรงงาน
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ที่มีผลบังคับใช$ในเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งได$กําหนดอัตราค:าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ$าง
เลิกจ$าง สําหรับลูกจ$างซึ่งทํางานติดต:อกันครบ 20 ป?ขึ้นไป ให$มีสิทธิได$รับค:าชดเชยไม:น$อยกว:าค:าจ$างอัตราสุดท$าย
จากเดิมจํานวน 300 วัน เป6น 400 วัน อย:างไรก็ตาม เงินมัดจํารับล:วงหน$าลดลง เนื่องจากมีการส:งมอบงานแล$วใน
ระหว:างป? ส:วนของผู$ถือหุ$นรวมสําหรับป? 2562 ของบริษัทและบริษัทย:อยมีจํานวน จํานวน 865.11 ล$านบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 54.55 ล$านบาท หรือร$อยละ 7 เมื่อเทียบกับป? 2561 โดยเพิ่มขึ้นจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจํานวน
103.56 ล$านบาท และลดลงจากการจ:ายเงินปQนผลในระหว:างป?จํานวน 48 ล$านบาท
สําหรับผลการดําเนินงานของกลุ:มบริษัทในป? 2562 กลุ:มบริษัทมีรายได$รวมประมาณ 865.38 ล$านบาท
เพิ่มขึ้นจากป? 2561 จํานวน 187.94 ล$านบาท หรือร$อยละ 28 โดยมีรายได$จากการขายและบริการจํานวน 855.63
ล$านบาท เพิ่มขึ้นจากป? 2561 จํานวน 186.88 ล$านบาท หรือร$อยละ 28 ซึ่งหากแยกสัดส:วนรายได$ตามประเภทการ
ประกอบธุรกิจ 4 ส:วนงานหลัก ได$แก:
กลุ:มเครนและรอกไฟฟXา มียอดรายได$จากการขายจํานวน 511.69 ล$านบาท สัดส:วนรายได$คิดเป6นร$อยละ 59
จากรายได$รวม ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป? 2561 จํานวน 144.03 ล$านบาท หรือร$อยละ 39 เนื่องจากการรับรู$รายได$
โครงการใหญ:หลายโครงการ โดยมีกลุ:มลูกค$าหลัก คือ กลุ:มธุรกิจโรงไฟฟXา กลุ:มอสังหาริมทรัพยH กลุ:มยานยนตH
กลุ:มปFโตรเคมี และกลุ:มรถไฟฟXา
กลุ:มช:องโหลดสินค$าและอุปกรณH มียอดรายได$จากการขายจํานวน 142.53 ล$านบาท สัดส:วนรายได$คิดเป6น
ร$อยละ 17 ของรายได$รวม ซึ่งลดลงเล็กน$อยเมื่อเทียบกับป? 2561 จํานวน 17.96 ล$านบาท หรือร$อยละ 11 เนื่องจาก
ไม:มีการรับรู$รายได$ของโครงการใหญ: โดยกลุ:มลูกค$าหลักยังคงเป6นกลุ:มธุรกิจคลังสินค$าและโลจิสติกสH กลุ:มเกษตรและ
อาหาร และกลุ:มธุรกิจค$าปลีกขนาดใหญ:
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กลุ:มระบบการจัดการคลังสินค$าและอุปกรณH ซึ่งเป6นส:วนงานใหม:ของกลุ:มบริษัท มียอดรายได$จากการขาย
จํ า นวน 43.11 ล$ า นบาท สั ด ส: ว นรายได$ คิ ด เป6 น ร$ อยละ 5 ของรายได$ ร วม โดยกลุ: ม ลู ก ค$ า หลั ก ที่ รั บ รู$ ร ายได$ คื อ
กลุ:มธุรกิจคลังสินค$าและโลจิสติกสH
กลุ:มงานบริการ มียอดรายได$จํานวน 158.30 ล$านบาท สัดส:วนรายได$คิดเป6นร$อยละ 18 ของรายได$รวม
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป? 2561 จํานวน 17.76 ล$านบาท หรือร$อยละ 13 โดยการเติบโตนี้ ส:วนหนึ่งเป6นผลมาจาก
ยอดขายเครนและช:องโหลดสินค$าที่กลุ:มบริษัทมีการขายได$อย:างต:อเนื่อง
ในส:วนของอัตรากําไรขั้นต$นของกลุ:มบริษัทสําหรับป? 2562 มีจํานวน 243.65 ล$านบาท เพิ่มขึ้นจากป?ก:อน
จํานวน 31.29 ล$านบาทหรือร$อยละ 15 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามรายได$ที่เพิ่มสูงขึ้น อย:างไรก็ตาม อัตรากําไรขั้นต$นอยู:ที่ร$อยละ
28 ในขณะที่ป? 2561 อยู:ที่ร$อยละ 32 ลดลงเนื่องมาจากการแข:งขันทางด$านราคาที่เพิ่มสูงขึ้น และต$นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น
จากผลกระทบของค:าใช$จ:ายผลประโยชนHระยะยาวของพนักงานตามพระราชบัญญัติคุ$มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562 สําหรับอัตรากําไรสุทธิของกลุ:มบริษัทในป? 2562 มีกําไรสุทธิประมาณ 101.59 ล$านบาท เพิ่มขึ้นจากป?ก:อน
จํ า นวน 27.79 ล$ า นบาทหรื อ ร$ อ ยละ 38 โดยมี อั ต รากํ า ไรสุ ท ธิ อ ยู: ที่ ร$ อ ยละ 12 ในขณะที่ ป? ก: อ นอยู: ที่ ร$ อ ยละ 11
เพิ่มสูงขึ้นเนื่องมาจากกําไรขั้นต$นที่เพิ่มสูงขึ้น และค:าใช$จ:ายในการบริหารที่ลดลงเนื่องมาจากนโยบายในการบริหาร
จัดการค:าใช$จ:ายในทุก ๆ ด$านอย:างต:อเนื่อง เพื่อให$เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการดําเนินงานของบริษัท บริษัทมุ:งเน$นการปฏิบัติตามนโยบายต:อต$านการทุจริตคอรHรัปชั่น ครอบคลุมใน
ส:วนของการให$และการรับของขวัญ การบริจาค หรือเงินสนับสนุน และการมีส:วนร:วมทางการเมือง ประกอบกับมี
หน:วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป6นหน:วยงานกํากับดูแล ให$เป6นไปตามนโยบายบริษัท เพื่อความโปร:งใสในการทํางาน
และเพื่อให$เกิดผลประโยชนHสูงสุดแก:ผู$ถือหุ$น
นายองอาจ ปQณฑุยากร ประธานเจ$าหน$าที่บริหาร รายงานต:อที่ประชุม เพิ่มเติมว:า ในป? 2562 กลุ:มบริษัทมี
เหตุการณHที่สําคัญ คือ การจัดงานเปFดตัวผลิตภัณฑHรอกตราสินค$า “YALE” อย:างเป6นทางการ ภายใต$ชื่องาน “Yale Grand
Opening” ถัดมาเป6นเหตุการณHที่บริษัทได$รับการรับรองสําหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภั ยตาม
ISO 45001:2018 และระบบการจัดการด$านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS18001:2011 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุmป
(ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทได$มีผลิตภัณฑHรอกตราสินค$า “AL” ซึ่งเป6นตราสินค$าของตนเองจําหน:ายอย:างเป6นทางการ
ในป? 2562 บริษัทได$ส:งมอบงานเครนในโครงการที่สําคัญ ได$แก: โครงการก:อสร$างโรงไฟฟXา โครงการของโรงงานผลิ ต
Pre-cast โรงงานผลิตอุปกรณHชิ้นส:วนยานยนตH โครงการของกลุ:มปFโตรเคมี โครงการของกลุ:มโรงงานด$านเกษตรและอาหาร
และโครงการก: อสร$ างคลังสินค$าและโลจิสติ กสH นอกจากนี้แล$ว กลุ:มเครนและรอกไฟฟXาที่ ยังไม: ได$ส:งมอบงานมี มู ลค: า
ประมาณ 198 ล$านบาท กลุ:มช:องโหลดสินค$าและอุปกรณHที่ยังไม:ได$ส:งมอบงานมีมูลค:าประมาณ 41 ล$านบาท กลุ:มระบบ
การจัดการคลังสินค$าและอุปกรณHที่ยังไม:ได$ส:งมอบงานมีมูลค:าประมาณ 2 ล$านบาท และกลุ:มงานบริการที่ยังไม:ได$ส:งมอบ
งานมีมูลค:าประมาณ 42 ล$านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู$เป6นรายได$ในป? 2563 เป6นต$นไป
แผนการดําเนินงานของกลุ:มบริษัทนั้น กลุ:มบริษัทยังคงจัดผลิตภัณฑHและบริการเป6น 4 ประเภท ได$แก: เครนและ
รอกไฟฟXา ช:องโหลดสินค$าและอุปกรณH ระบบการจัดการคลั งสินค$าและอุปกรณH และงานบริการ ซึ่งจะมุ:งเน$นไปใน
กลุ:มลูกค$าใหม:เพื่อให$มีความหลากหลายของกลุ:มลูกค$าและเพื่อทดแทนกลุ:มลูกค$าเดิมที่ได$รับผลกระทบจากภาวะทาง
เศรษฐกิจ อันจะเป6นการลดความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค$ากลุ:มใดกลุ:มหนึ่ง โดยกลุ:มลูกค$าใหม:ที่บริษัทเล็งเห็นโอกาสในทาง
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ธุรกิจได$แก: กลุ:มพัฒนาอสังหาริมทรัพยHซึ่งมีความต$องการในด$านการก:อสร$างและการผลิต Pre-cast กลุ:มโครงการของ
หน:วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และกลุ:มอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร อีกทั้งบริษัทเล็งเห็นโอกาสในธุรกิจใหม:เพื่อ
เป6นการสร$างความหลากหลายของบริษัทและเพื่อทดแทนในกรณีที่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของบริษัทถดถอย อย:างไรก็ตามใน
สถานการณHเศรษฐกิจในปQจจุบัน บริษัทจะก$าวไปอย:างระมัดระวังและไม:เร:งรีบ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณHการแพร:ระบาด
ของเชื้ อไวรั สโคโรน: าสายพั นธุH ใหม: (COVID-19) อย: างรุ นแรงในต: างประเทศ กลุ: มบริ ษั ทจึ งมุ: งเน$ นการดํ าเนิ นธุ รกิ จ
ภายในประเทศเป6นหลักจนกว:าสถานการณHการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล:าวในต:างประเทศจะดีขึ้น อีกทั้ง บริษัทยังคงให$
ความสําคัญกับลูกค$าในทุ กระดับ โดยมีผลิตภัณฑHรอกตราสินค$า AL ซึ่งเป6นตราสินค$าของบริษัท เป6นจุดดึงดูดลู กค$ า
กลุ:ม Dealer, SME Enterprise และ Small End-User
ประธานฯ ได$ ส อบถามที่ ป ระชุ ม ว: า มี ข$ อ คิ ด เห็ น หรื อ ซั ก ถามเพิ่ ม เติ ม ประการใดหรื อไม: ซึ่ ง มี ผู$ ถื อหุ$ น ใน
ห$องประชุมซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเชิญนายองอาจ ปQณฑุยากร ประธานเจ$าหน$าที่บริหาร และนางสาววรรัตนH
เมฆเกิดชู ผู$จัดการอาวุโสฝTายบัญชี ตอบข$อซักถามของผู$ถือหุ$น
นายอภิชาติ ว:องคงคาทอง ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามว:า ข$อมูลในรายงานประจําป?หน$า 17 ระบุว:า บริษัท ออลล:า
จํากัด (มหาชน) ซื้อที่ดินและเปFดโรงงานผลิตเครนในป? 2551 – ป? 2555 ที่อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี แต:ข$อมูล
ทั่วไป ในรายงานประจําป?หน$า 42 ไม:ได$ระบุที่ตั้งสาขาในจังหวัดปทุมธานีเพราะเหตุใด
นางสาววรรัตนH เมฆเกิดชู ได$ตอบข$อซักถามว:า ตามข$อมูลในรายงานประจําป?หน$า 17 ระบุไว$ว:า บริษัทย:อย
เป6นผู$ซื้อและเปFดโรงงานผลิตเครนที่อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดังนั้น สถานที่ดังกล:าวจึงไม:ใช:สาขาของบริษัท
ออลล:า จํากัด (มหาชน)
นายอนุ ว:องสารกิจ ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามว:า ในช:วงปFดเมือง (Lockdown) Backlog หรือสินค$ารอส:งมอบเป6น
อย:างไร สามารถเพิ่มขึ้นในงวดนี้หรือไม: การส:งมอบมีปQญหาหรือไม:
นายองอาจ ปQณฑุยากร ได$ตอบข$อซักถามว:า เนื่องจากลูกค$าโดยส:วนมากของบริษัทเป6นลูกค$ารายใหญ:และ
เป6นงานโครงการใหญ:ที่มีความแน:นอน บริษัทจึงไม:ประสบปQญหาในเรื่องการถูกยกเลิกงานแต:อย:างใด ทั้งนี้ บริษัท
ได$รับผลกระทบโดยถูกเลื่อนการส:งมอบงานบ$างเล็กน$อย สําหรับงานโครงการใหม:ส:วนใหญ:ไม:มีการยกเลิกหรือชะลอ
โครงการเช:นกัน โดยจะเห็นได$จากมูลค:า Backlog ของไตรมาสที่ 2/2563 ที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1/2563 เป6นลําดับ
นายอนุ ว: อ งสารกิ จ ผู$ ถื อ หุ$ น มี ข$ อ ซั ก ถามอี ก ว: า อุ ต สาหกรรมใดเป6 น อุ ต สาหกรรมมุ: ง หวั ง เนื่ อ งจาก
อุตสาหกรรมรถยนตH เครื่องใช$ไฟฟXาอาจประสบปQญหา อุตสาหกรรมโรงไฟฟXา อสังหาริมทรัพยH เหล็กจะมาทดแทนได$
หรือไม:
นายองอาจ ปQ ณ ฑุ ย ากร ได$ ต อบข$ อซั ก ถามว: า ในปQ จ จุ บั น สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมเครื่ องใช$ ไ ฟฟX า ไฟฟX า นั้ น
มี ป ริ ม าณความต$ อ งการใช$ เ ครื่ อ งใช$ ไ ฟฟX า ในตลาดเพิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากสถานการณH COVID-19 อย: า งไรก็ ต าม
อุตสาหกรรมไฟฟXา กลุ:มอสังหาริมทรัพยH และกลุ:มคลังสินค$าและโลจิสติกสHก็ยังคงมีงานอย:างต:อเนื่องจึงสามารถ
ทดแทนอุตสากรรมกลุ:มอื่นได$
นายอนุ ว:องสารกิจ ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามอีกว:า ผลกระทบของค:าเงินบาทแข็งตัว ส:งผลดีต:อต$นทุนหรือ
ยอดขายอย:างไร
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นายองอาจ ปQณฑุยากร ได$ตอบข$อซักถามว:า เนื่องจากบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
เป6นอย:างดี จึงทําให$บริษัทไม:ได$รับผลกระทบมากนัก
นายอนุ ว:องสารกิจ ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามอีกว:า ผลิตภัณฑHของตราสินค$า Yale สามารถตอบสนองลูกค$า
ระดับกลางได$อย:างไรบ$าง และผลิตภัณฑHของตราสินค$า AL มีผลตอบรับอย:างไร
นายองอาจ ปQณฑุยากร ได$ตอบข$อซักถามว:า สําหรับกลุ:มลูกค$าของตราสินค$า Yale ยังมีความทับซ$อนกับ
กลุ:มลูกค$าของตราสินค$า STAHL อยู:บ$าง บริษัทจึงอยู:ระหว:างปรับกลยุทธHด$านราคาของตราสินค$า Yale สําหรับ
ตราสินค$า AL มีผลตอบรับค:อนข$างดีอันเป6นผลมาจากความเชื่อมั่นของลูกค$าที่มีต:อบริษัท และมีราคาที่สามารถ
แข:งขันในตลาดได$
นายอนุ ว:องสารกิจ ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามอีกว:า โครงการที่อินโดนีเซียมีการขยายตัวอย:างไร
นายองอาจ ปQณฑุยากร ได$ตอบข$อซักถามว:า เนื่องจากสถานการณH COVID-19 ทําให$มีอุปสรรคหลายด$าน
ในการดําเนินงานในพื้นที่ดังกล:าว จึงไม:ใช:จังหวะที่ดีนักสําหรับการมุ:งเน$นขยายตลาดที่ประเทศอินโดนีเซียจนกว:า
สถานการณHจะดีขึ้น อย:างไรก็ตาม ในระหว:างนี้บริษัทได$ปรับกลยุทธHโดยการให$ความสําคัญกับงานภายในประเทศแทน
นายอนุ ว:องสารกิจ ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามอีกว:า สําหรับเงินเพิ่มทุน IPO ได$ใช$ปรับปรุงโรงงานอย:างไรบ$าง
นายองอาจ ปQณฑุยากร ได$ตอบข$อซักถามว:า ปQจจุบันโรงงานของบริษัทย:อยได$ก:อสร$างแล$วเสร็จและใช$งานแล$ว
ซึ่งทําให$กลุ:มบริษัทมีกําลังการผลิตและพื้นที่ในการผลิตเพิ่มขึ้นเป6นอย:างมาก อันส:งผลให$กลุ:มบริษัทสามารถรับงาน
จากลูกค$าได$มากขึ้น
นายอนุ ว:องสารกิจ ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามอีกว:า สต็อกสินค$ามีการจัดการอย:างไรเพื่อให$สามารถส:งมอบสินค$า
แก:ลูกค$าได$อย:างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และมีการรับเงินมัดจําล:วงหน$าอย:างไร
นายองอาจ ปQณฑุยากร ได$ตอบข$อซักถามว:า เนื่องจากซัพพลายเออรHของบริษัทมีระบบการจัดการที่ดีจึงไม:มี
ปQญหาเรื่องการส:งมอบของ อย:างไรก็ตามอาจมีปQญหาเล็กน$อยหากเป6นการขนส:งทางเรือแต:ไม:ส:งผลกระทบต:อการ
ส:งมอบงานในภาพรวม และบริษัทมีการรับเงินมัดจําจากลูกค$าเฉลี่ยประมาณร$อยละ 20
นายอนุ ว:องสารกิจ ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามอีกว:า มีปQญหาการเก็บเงินลูกค$าหรือเป6นหนี้สงสัยจะสูญหรือไม:
นายองอาจ ปQณฑุยากร ได$ตอบข$อซักถามว:า โดยส:วนใหญ:ไม:มีปQญหา อาจจะมีบ$างเล็กน$อยแต:เป6นลูกค$า
รายย:อยที่ไม:ส:งผลอย:างมีนัยแก:บริษัท
นายอนุ ว:องสารกิจ ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามอีกว:า Recurring income ของการขายอะไหล:และบริการจะทําให$
มีรายได$มากขึ้นหรือไม:
นายองอาจ ปQณฑุยากร ได$ตอบข$อซักถามว:า เนื่องมาจากสถานการณHในปQจจุบันลูกค$าบางรายยังไม:มีแผนการ
ลงทุนซื้อเครนหรือผลิตภัณฑHใหม:ทดแทนของเดิม จึงส:งผลให$เกิดความต$องการบํารุงรักษาเครนหรือผลิตภัณฑHเดิมของ
ลูกค$าเพิ่มขึ้น ประกอบกับแนวทางการลดต$นทุนของลูกค$าส:วนใหญ:ที่ปรับเปลี่ยนจากการจ$างพนักงานซ:อมบํารุงของ
บริษัทตนเอง เป6นการจ$างบุคคลภายนอกทําการซ:อมบํารุงแทน ทําให$เกิดผลดีต:อบริษัทอีกประการ
นายอนุ ว:องสารกิจ ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามอีกว:า ความต$องการรอกไฟฟXาเป6นอย:างไร คลังสินค$าและช:องโหลด
มีแนวโน$มเป6นอย:างไร การแข:งขันด$านราคาเป6นอย:างไร
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นายองอาจ ปQณฑุยากร ได$ตอบข$อซักถามว:า ยังคงมีความต$องการและแนวโน$มในทิศทางที่ดีและแทบจะ
ไม:ต:างจากในสถานการณHปกติ สําหรับการแข:งขันด$านราคา บริษัทยังคงพยายามบริหารจัดการต$นทุนอย:างรัดกุมซึ่งทํา
ให$บริษัทมีความสามารถในการแข:งขันด$านราคาได$ในตลาดทุกระดับ
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามว:า การที่ยอดขายของบริษัทในป? 2562 เพิ่มขึ้นจากป? 2561
จํานวน 200,000,000 บาท แต:อัตรากําไรขั้นต$น (GPM) ลดลงจากร$อยละ 32 เป6นร$อยละ 29 ซึ่งทางฝTายบริหาร
แจ$งว:า เป6นเพราะมีการแข:งขันที่รุนแรงขึ้น สถานการณHนี้จะเป6นสถานการณHชั่วคราวหรือถาวร
นายองอาจ ปQณฑุยากร ได$ตอบข$อซักถามว:า บริษัทยังคงมุ:งเน$นการรักษาระดับอัตรากําไรขั้นต$น แต:ใน
ขณะเดียวกันหากบริษัทใช$วิธีการกําหนดราคาขายเช:นเดิมเพื่อรักษาอัตรากําไรขั้นต$นให$อยู:ในระดับเดียวกับป?ก:อน
บริ ษั ท จะแข: ง ขั น ด$ านราคาอย: างยากลํ าบากและอาจทํ าให$ บ ริ ษัท สูญ เสี ยโอกาสได$ ง านนั้ น ๆ ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง ให$
ความสําคัญกับความสามารถในการแข:งขันเพื่อให$ได$งานไม:น$อยไปกว:าการรักษาอัตรากําไรขั้นต$น ด$วยเหตุที่กล:าว
ข$างต$นบริษัทจึงนําผลิตภัณฑHตราสินค$า AL มาจําหน:ายเพื่อช:วยรักษาระดับอัตรากําไรขั้นต$น
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามอีกว:า สาเหตุที่อัตรากําไรสุทธิ (NPM) ไม:ลดลงเกิดจาก
ค:าใช$จ:ายในการขายและบริหารลดลงจากร$อยละ 18 เป6นร$อยละ 14 ซึ่งหมายถึงบริษัทประหยัดภายในบริษัท แต:การ
ตัดค:าใช$จ:ายในการขายและบริหารเป6นการตัดค:าใช$จ:ายได$แบบจํากัด ซึ่งไม:เป6นผลดีต:อการทําธุรกิจในระยะยาว
การตัดค:าใช$จ:ายในการขายและบริหารเป6นการตัดค:าใช$จ:ายในด$านใด
นางสาววรรัตนH เมฆเกิดชู ได$ตอบข$อซักถามว:า ค:าใช$จ:ายในการขายและบริหารที่ลดลงดังกล:าวเกิดจากการ
ปรับโครงสร$างพนักงานของกลุ:มบริษัท และบริษัทได$พัฒนาความสามารถของพนักงานที่เหลืออยู:เพื่อทดแทนพนักงาน
ที่ลาออกไป ดังนั้น เมื่อค:าใช$จ:ายลดลงจากการปรับโครงสร$างพนักงาน ค:าใช$จ:ายอื่นที่เกี่ยวข$องกับพนักงานจึงลดลง
ตามไปด$วย
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามอีกว:า ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของป? 2563 บริษัทมี
รายได$ลดลง การลดลงเกิดจากสาเหตุใด และคาดว:าทั้งป?บริษัทมีรายได$เท:าเดิมหรือไม:
นายองอาจ ปQณฑุยากร ได$ตอบข$อซักถามว:า เนื่องจากสถานการณH COVID-19 ที่มีการปFดเมืองหรือการหยุด
ทํ า งานของลู ก ค$ า ทํ า ให$ บ ริ ษั ท ไม: ส ามารถเข$ า ทํ า งานให$ แ ก: ลู ก ค$ า ได$ อ ย: า งเต็ ม ที่ ใ นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
แต:อย:างไรก็ดีงานดังกล:าวก็ยังถือว:าเป6นงานรอส:งมอบ (Backlog) ของบริษัท
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามอีกว:า ในป? 2562 บริษัทมีรายได$ 158,000,000 บาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป? 2561 ที่มีรายได$ 140,000,000 บาท สาเหตุใดที่ทําให$รายได$ส:วนนี้เพิ่มขึ้นไม:มากนัก
นายองอาจ ปQณฑุยากร ได$ตอบข$อซักถามว:า สําหรับรายได$ที่เพิ่มขึ้นในป? 2562 นี้มีอัตราอยู:ที่ร$อยละ 10
ซึ่งถือว:าอยู:ในระดับที่น:าพอใจแล$ว
ประธานฯ ได$สอบถามที่ประชุมว:ามีข$อคิดเห็นหรื อซัก ถามเพิ่ม เติมประการใดหรื อไม: ซึ่งไม:มีผู$ถือหุ$น ใน
ห$องประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ$งว:าที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบป? 2562
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วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับป5สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข$อบังคับบริษัทข$อที่ 40 กําหนดให$
บริษัทต$องจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบป?บัญชีของบริษัท เสนอต:อ
ที่ประชุมผู$ถือหุ$นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษั ท สําหรับป?สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ:านการ
ตรวจสอบจากผู$สอบบัญชีรับอนุญาตและผ:านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล$ว โดยผู$สอบบัญชีแสดง
ความเห็นว:า งบการเงินของบริษัทถูกต$องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ ได$จัด
ส:งให$แก:ผู$ถือหุ$นพร$อมกับหนังสือเชิญประชุมแล$ว ตามสิ่งที่ส:งมาด$วยลําดับที่ 2 จึงเห็นสมควรเสนอให$ที่ประชุม
สามัญผู$ถือหุ$นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับป?สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ เสนอให$ที่ประชุมพิจารณางบการเงินรวมของบริษัท สําหรับป?สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สําหรับในวาระนี้ให$ถือคะแนนเสียงข$างมากของผู$ถือหุ$นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข$อบังคับของ
บริษัทฯ ข$อที่ 39
ประธานฯ ได$สอบถามที่ประชุมว:ามีข$อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม: ซึ่งมีผู$ถือหุ$นในห$อง
ประชุมซักถามเพิ่มเติม
นายอนุ ว:องสารกิจ ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามว:า TFRS 15, 16 และ 9 กระทบงบการเงินอย:างไร
ประธานฯ ได$ ต อบข$ อซัก ถามว:า มี ผ ลกระทบเล็ก น$อย ซึ่ ง ได$ เปF ดเผยไว$ใ นหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน
ครบถ$วนแล$ว
นางสาววรรัตนH เมฆเกิดชู ตอบข$อซักถามเพิ่มเติมว:า สําหรับ TFRS 15 จะมีผลกระทบในป? 2562 และ TFRS
9 และ 16 จะเป6นผลกระทบในป? 2563 ซึ่ง TFRS 15 กระทบต:อการให$บริการพร$อมกับการขายเครนที่จะต$องแบ:งการ
รับรู$รายได$ออกจากกัน อันเป6นผลกระทบเล็กน$อยและได$เปFดเผยไว$ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล$ว
นายอนุ ว:องสารกิจ ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามอีกว:า การสํารองหนี้สินผลประโยชนHพนักงานจะมีปรับเพิ่มหรือไม:
ในป?นี้
ประธานฯ ได$ตอบข$อซักถามว:า บริษัทได$บันทึกบัญชีไว$เรียบร$อยแล$ว ทั้งนี้ หนี้สินผลประโยชนHพนักงานจะ
ไม:เปลี่ยนแปลง หากอัตราการลาออกและจํานวนพนักงานโดยรวมไม:มีการเปลี่ยนแปลงอย:างมีสาระสําคัญ
นายอนุ ว:องสารกิจ ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามอีกว:า มีการจัดการเงินลงทุนชั่วคราวอย:างไร ซึ่งในป? 2563 มีการ
จําหน:ายออกไปบางส:วน
นางสาววรรัตนH เมฆเกิดชู ตอบข$อซักถามว:า สําหรับสาเหตุที่จําหน:ายเงินลงทุนชั่วคราวออกไปบางส:วนในป?
2563 นั้น เนื่องจากสถานการณH COVID-19 ทําให$ตลาดเงินและตลาดทุนมีความผันผวนอย:างหนัก ดังนั้น เพื่อลดความ
เสี่ยง บริษัทจึงจําเป6นต$องจําหน:ายเงินลงทุนชั่วคราวออกไป ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีผลกําไรจากการจําหน:ายเงินลงทุน
ชั่วคราวดังกล:าว และเงินสดที่ได$จากการจําหน:ายเงินลงทุนชั่วคราวนั้นอยู:ระหว:างการพิจารณาทิศทางการลงทุน
นายอนุ ว:องสารกิจ ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามอีกว:า เงินลงทุนระยะยาวอื่นใช$ไปในการลงทุนอะไรบ$าง
นางสาววรรัตนH เมฆเกิดชู ตอบข$อซักถามว:า เป6นการลงทุนในหุ$นกู$ซึ่งจะครบกําหนดไถ:ถอนประมาณป? 2565
และมีเงินฝากระยะยาว 15 เดือน
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นายอนุ ว:องสารกิจ ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามอีกว:า เงินสดรับมีจํานวนมากมีแผนการจัดการอย:างไรบ$าง CAPEX
เป6นอย:างไร
ประธานฯ ได$ตอบข$อซักถามว:า ส:วนใหญ:นําไปใช$กับการขยายโรงงานและสํานักงาน
นางสาววรรัตนH เมฆเกิดชู ตอบข$อซักถามเพิ่มเติมว:า สําหรับการขยายโรงงานและสํานักงานจะใช$เงินรวมกัน
ไม:เกิน 50,000,000 บาท
นายอนุ ว:องสารกิจ ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามอีกว:า ภาษีค$างจ:ายเพิ่มขึ้นตามรายรับเป6นปกติใช:หรือไม:
ประธานฯ ได$ตอบข$อซักถามว:า เพิ่มขึ้นตามรายรับและผลการดําเนินเป6นปกติ
นายอนุ ว:องสารกิจ ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามอีกว:า มีการบริหารค:าเสื่อมหรือด$อยค:าอย:างไร โดยเฉพาะคลังสินค$าใหม:
ประธานฯ ได$ตอบข$อซักถามว:า เนื่องจากคลังสินค$าใหม:ของบริษัทย:อยเพิ่งสร$างเสร็จ จึงยังไม:มีข$อบ:งชี้การ
ด$อยค:า การบริหารค:าเสื่อมจึงเป6นไปตามหลักเกณฑHปกติ
ประธานฯ ได$สอบถามที่ประชุมว:ามีข$อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่ม เติมประการใดหรือไม: ซึ่งไม:มีผู$ถือหุ$นใน
ห$องประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให$ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป6นมติ ดังนี้
มติ

คะแนนเสียง
ร3อยละ
เห็นด$วย
422,717,997
100.0000
ไม:เห็นด$วย
รวม
422,717,997
100.0000
งดออกเสียง
(ไม:นบั ฐานเสียง)
บัตรเสีย
(ไม:นบั ฐานเสียง)
*ในวาระนี้มีผู$ถือหุ$นเข$าร:วมประชุมเพิ่มขึ้นจํานวน 5 ราย รวม 2,004 หุ$น รวมมีผู$ถือหุ$นเข$าร:วม
ประชุมทัง้ สิ้น 101 ราย รวม 422,717,997 หุ$น
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันทHอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับป?สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองกําไรสุทธิเป@นทุนสํารองตามกฎหมายและรับทราบการจายเงิน
ปBนผลระหวางกาล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข$อบังคับบริษัทข$อที่ 45 กําหนดให$ที่
ประชุมสามัญผู$ถือหุ$นพิจารณาการจ:ายเงินปQนผลประจําป? และคณะกรรมการบริษัทอาจจ:ายเงินปQนผลระหว:างกาล
ให$แก:ผู$ถือหุ$นได$เป6นครั้งคราว เมื่อเห็นว:าบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะทําเช:นนั้น และเมื่อได$จ:ายปQนผลแล$ว ให$รายงาน
การจ:ายเงินปQนผลดังกล:าวแก:ที่ประชุมผู$ถือหุ$นทราบในการประชุมผู$ถือหุ$นคราวถัดไป ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ:าย
ปQนผลของบริษัทกําหนดไว$ไม:น$อยกว:าร$อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข$อบังคับบริษัทข$อที่ 46 กําหนดให$ที่ประชุมสามัญผู$ถือหุ$นพิจารณา
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จัดสรรกําไรสุทธิประจําป?ส:วนหนึ่งไว$เป6นทุนสํารองไม:น$อยกว:าร$อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป? จนกว:าทุนสํารองนี้
จะมีจํานวนไม::น$อยกว:าร$อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ประธานฯ ได$มอบให$นางสาววรรัตนH เมฆเกิดชู ผู$จัดการอาวุโสฝTายบัญชี เป6นผู$ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้
นางสาววรรัตนH เมฆเกิดชู ชี้แจงว:า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให$เลื่อนกําหนดการประชุม
สามัญผู$ถือหุ$นประจําป? 2563 จากเดิมที่กําหนดไว$ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ดังนั้น เพื่อเป6นการลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นแก:ผู$ถือหุ$นจากการเลื่อนประชุมดังกล:าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9
เมษายน 2563 จึงมีมติอนุมัติการจ:ายเงินปQนผลระหว:างกาลโดยพิจารณาการจ:ายจากงวดดําเนินงานวันที่ 1 มกราคม
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ$นละ 0.10 บาท แก:ผู$ถือหุ$นจํานวน 600,000,000 หุ$น รวมเป6นเงินปQนผล
ทั้งสิ้น 60,000,000 บาท โดยบริษัทมีกําไรสุทธิในป? 2562 จํานวน 75.76 ล$านบาท อัตราการจ:ายเงินปQนผลดังกล:าว
จึงคิดเป6นร$อยละ 79.20 ของกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป? 2562 ซึ่งมากกว:านโยบายการจ:ายเงินปQนผลของบริษทั
ซึ่งกําหนดไว$ไม:น$อยกว:าร$อยละ 50
โดยกําหนดรายชื่อผู$ถือหุ$นที่มีสิทธิได$รับเงินปQนผลในวันที่ 23 เมษายน 2563 และได$จ:ายเงินปQนผลให$แก:
ผู$ถือหุ$นแล$ว ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และเนื่องจากบริษัทได$จ:ายเงินปQนผลระหว:างกาลจากงวดดําเนินงานวันที่
1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล$ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอ ไม:จ:ายเงิน
ปQนผลจากผลการดําเนินงานป? 2562 เพิ่มเติมอีก
อนึ่ง บริษัทได$มีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายไว$ครบเต็มตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดเรียบร$อยแล$ว
ตั้งแต:ป? 2559 จึงไม:จําเป6นต$องจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให$ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป6นทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติ
ไม:จ:ายเงินปQนผลจากผลการดําเนินงานป? 2562 เพิ่มเติมอีก สําหรับในวาระนี้ให$ถือคะแนนเสียงข$างมากของผู$ถือหุ$นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข$อบังคับของบริษัท ข$อที่ 39
ประธานฯ ได$ ส อบถามที่ ป ระชุ ม ว: า มี ข$ อ คิ ด เห็ น หรื อ ซั ก ถามเพิ่ ม เติ ม ประการใดหรื อ ไม: ซึ่ ง ผู$ ถื อ หุ$ น ใน
ห$องประชุมซักถามเพิ่มเติม ดังนี้
นายอนุ ว:องสารกิจ ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามว:า บริษัทได$รับสิทธิ BOI หรือไม:
ประธานฯ ได$ตอบข$อซักถามว:า บริษัทไม:ได$รับสิทธิ BOI
ทั้งนี้ ไม:มีผู$ถือหุ$นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ$งว:าที่ประชุมรับทราบการจ:ายเงิน
ปQนผลระหว:างกาล ในอัตราหุ$นละ 0.10 บาท จํานวนรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท และขอให$ที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป6นมติ ดังนี้
มติ
คะแนนเสียง
ร3อยละ
เห็นด$วย
422,717,997
100.0000
ไม:เห็นด$วย
รวม
422,717,997
100.0000
งดออกเสียง
(ไม:นบั ฐานเสียง)
บัตรเสีย
(ไม:นบั ฐานเสียง)
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันทHอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป6นทุนสํารองตามกฎหมาย รับทราบการ
จ: า ยเงิ น ปQ น ผลระหว: า งกาล ในอั ต ราหุ$ น ละ 0.10 บาท จํ า นวนรวมทั้ ง สิ้ น 60,000,000 บาท และอนุ มั ติ ไ ม: จ: าย
เงินปQQนผลจากผลการดําเนินงานป? 2562 เพิ่มเติมอีก
วาระที่ 5 : พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต3องออกตามวาระ
ประธานฯ ได$แจ$งว:า เพื่อให$สอดคล$องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญ ศาสตราจารยH ดร.สหธน
รัตนไพจิตร และนางวัลลยา ปQณฑุยากร ซึ่งเป6นกรรมการที่ต$องออกจากตําแหน:งตามวาระ และได$รับการเสนอชื่อให$
กลับเข$าดํารงตําแหน:งกรรมการต:ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งถือว:ามีส:วนได$เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุมก:อน และในวาระนี้
ขอเรียนเชิญ นายจิรวัฒนH ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค:าตอบแทนเป6นผู$ชแี้ จงรายละเอียดในวาระนี้
นายจิรวัฒนH ศรีสวัสดิ์ ชี้แจงว:า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข$อบังคับ
ของบริษัท ข$อ 17 กําหนดให$ในการประชุมสามัญผู$ถือหุ$นประจําป?ทุกครั้ง กรรมการจะต$องออกจากตําแหน:ง จํานวน
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ$นจากตําแหน:งอาจได$รับเลือกให$กลับเข$าดํารงตําแหน:งได$อีก
กรรมการที่ จ ะต$ อ งออกจากตํ า แหน: ง ในป? แ รกและป? ที่ ส องภายหลั ง จดทะเบี ย นบริ ษั ท นั้ น ให$ ใ ช$ วิ ธี จั บ สลากกั น
ส:วนป?หลังต:อไป ให$กรรมการคนที่อยู:ในตําแหน:งนานที่สุดนั้นเป6นผู$ออกจากตําแหน:ง ในป?นี้กรรมการที่ต$องออกจาก
ตําแหน:งตามวาระจํานวน 3 ท:าน ประกอบด$วย
1. ศาสตราจารยH ดร.สหธน รัตนไพจิตร
2. นางวัลลยา ปQณฑุยากร
3. นายผไท บุญมาก
ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต$องออกจากตําแหน:งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม:รวม
กรรมการที่ ไ ด$ รั บ การเสนอชื่ อได$ มี ม ติ อนุ มั ติ ต ามข$ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค: า ตอบแทนว: า
กรรมการที่ออกจากตําแหน:งตามวาระ 3 ท:านเป6นผู$มีคุณสมบัติ ความรู$ ความสามารถ ประสบการณH และความ
เชี่ยวชาญ พร$อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน$าที่อย:างเต็มที่ ไม:มีลักษณะต$องห$ามตามกฎหมายและหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมที่จะเป6นประโยชนHสูงสุดแก:การดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให$ที่
ประชุมผู$ถือหุ$น พิจารณาแต:งตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหน:งตามวาระ 3 ท:าน กลับเข$าดํารงตําแหน:งกรรมการต:อไป
อีกวาระหนึ่ง
1. ศาสตราจารยH ดร.สหธน รัตนไพจิตร ดํารงตําแหน:งเป6น รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค:าตอบแทน และกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ศาสตราจารยH ดร.สหธน รัตนไพจิตร ซึ่งเป6น
กรรมการที่ จ ะต$ อ งออกจากตํ า แหน: ง ตามวาระ คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ไม: ร วมกรรมการที่ ไ ด$ รั บ การเสนอชื่ อ
ได$พิจารณาแล$วเห็นว:า ศาสตราจารยH ดร.สหธน รัตนไพจิตร สามารถให$ความเห็นได$อย:างเป6นอิสระ และเป6นไปตาม
หลักเกณฑHที่เกี่ยวข$อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข$อกําหนดที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยH
และตลาดหลักทรัพยH (ก.ล.ต.) ประกาศกําหนดไว$ ปรากฏในสิ่งที่ส:งมาด$วยลําดับที่ 5
2. นางวัลลยา ปQณฑุยากร ดํารงตําแหน:งเป6น กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ$าหน$าที่
บริหารงานกลาง
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3. นายผไท บุญมาก ดํารงตําแหน:งเป6น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทั้งนี้
นายผไท บุญมาก ซึ่งเป6นกรรมการที่จะต$องออกจากตําแหน:งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม:รวมกรรมการที่
ได$รับการเสนอชื่อ ได$พิจารณาแล$วเห็นว:า นายผไท บุญมาก สามารถให$ความเห็นได$อย:างเป6นอิสระ และเป6นไปตาม
หลักเกณฑHที่เกี่ยวข$อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข$อกําหนดที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยH
และตลาดหลักทรัพยH (ก.ล.ต.) ประกาศกําหนดไว$ ปรากฏในสิ่งที่ส:งมาด$วยลําดับที่ 5
โดยรายนามและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท:าน ปรากฏในสิ่งที่ส:งมาด$วยลําดับที่ 3
ประธานฯ เสนอให$ที่ประชุมพิจารณาแต:งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต$องออกตามวาระ สําหรับใน
วาระนี้ให$ถือคะแนนเสียงข$างมากของผู$ถือหุ$นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข$อบังคับของบริษัท ข$อที่ 39
ประธานฯ ได$สอบถามที่ประชุมว:ามีข$อคิดเห็นหรื อซัก ถามเพิ่ม เติมประการใดหรื อไม: ซึ่งไม:มีผู$ถือหุ$น ใน
ห$องประชุมทักท$วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให$ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
เมื่อผู$ถือหุ$นลงคะแนนในวาระนี้เรียบร$อยแล$ว ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท:าน กลับเข$าสู:การประชุม
ในวาระนี้ ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป6นมติ ดังนี้
1. ศาสตราจารยH ดร.สหธน รั ต นไพจิต ร กรรมการที่ พ$ นจากตําแหน:ง ตามวาระ กลั บ เข$ า ดํ ารงตําแหน:ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
มติ
เห็นด$วย
ไม:เห็นด$วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
422,717,997
422,717,997
-

ร3อยละ
100.0000
100.0000
(ไม:นบั ฐานเสียง)
(ไม:นบั ฐานเสียง)

2. นางวัลลยา ปQณฑุยากร กรรมการที่พ$นจากตําแหน:งตามวาระ กลับเข$าดํารงตําแหน:งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
มติ

คะแนนเสียง
ร3อยละ
เห็นด$วย
287,717,997
100.0000
ไม:เห็นด$วย
รวม
287,717,997
100.0000
งดออกเสียง
(ไม:นบั ฐานเสียง)
บัตรเสีย
(ไม:นบั ฐานเสียง)
* ในวาระนี้นําหุ$นจํานวน 135,000,000 หุ$น ของผู$มีส:วนได$เสีย ออกจากฐานการคํานวณ
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3. นายผไท บุญมาก กรรมการที่พ$นจากตําแหน:งตามวาระ กลับเข$าดํารงตําแหน:งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
มติ
เห็นด$วย
ไม:เห็นด$วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
422,717,997
422,717,997
-

ร3อยละ
100.0000
100.0000
(ไม:นบั ฐานเสียง)
(ไม:นบั ฐานเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันทHแต:งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต$องออกตามวาระ จํานวน 3 ท:าน ให$กลับ
เข$าดํารงตําแหน:งเป6นกรรมการบริษัทต:ออีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป5 2563
ประธานฯ เชิ ญ นายจิ ร วั ฒ นH ศรี ส วั ส ดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและกํ า หนดค: า ตอบแทน เป6 น ผู$ ชี้ แ จง
รายละเอียดในวาระนี้
นายจิ ร วั ฒ นH ศรี ส วั ส ดิ์ รายงานว: า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2563 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
26 กุมภาพันธH 2563 เห็นชอบตามข$อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค:าตอบแทน ให$เสนอที่ประชุม
ผู$ ถื อ หุ$ น พิ จ ารณากํ า หนดค: า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท และกรรมการชุ ด ย: อ ยประจํ า ป? 2563 ซึ่ ง ประกอบด$ ว ย
ค:าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค:าเบี้ยประชุม โบนัสกรรมการและผลประโยชนHอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตําแหน:ง
ค:าตอบแทนรายเดือน ค:าเบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท
25,000
15,000
รองประธานกรรมการบริษัท
20,000
10,000
กรรมการบริษัท
20,000
10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000
กรรมการตรวจสอบ
10,000
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค:าตอบแทน
15,000
กรรมการสรรหาและกําหนดค:าตอบแทน
10,000
ค: าตอบแทนกรรมการข$ างต$นจะจ:ายให$ เฉพาะกรรมการอิ สระและกรรมการที่ไม: ได$เป6 นผู$บริ หาร ที่ ดํ ารง
ตําแหน:งในคณะกรรมการแต:ละชุดเท:านั้น โดยกรรมการที่ไม:ได$เป6นผู$บริหารที่มีสิทธิได$รับค:าตอบแทนจะต$องไม:เป6น
ตัวแทนผู$ถือหุ$นด$วย
โบนัสกรรมการ ไม:เกินร$อยละ 2 ของเงินปQนผลที่จ:ายให$แก:ผู$ถือหุ$นในกรณีที่จ:ายเงินปQนผลเป6นเงินสด ทั้งนี้
ขึ้นอยู:กับผลประกอบการของบริษัท
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ทั้งนี้ ค:าตอบแทนรวมทั้งหมดของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย:อย จะต$องอยู:ในวงเงินไม:เกิน 5 ล$านบาท
ซึ่งเป6นอัตราเดียวกับป? 2562
ประธานฯ เสนอให$ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดค:าตอบแทนกรรมการประจําป? 2563 สําหรับในวาระนี้
ให$ ถื อคะแนนเสี ยงไม:น$อยกว: าสองในสามของจํ านวนเสียงทั้ง หมดของผู$ ถื อหุ$ นซึ่ง มาประชุม และมี สิท ธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
ประธานฯ ได$ ส อบถามที่ ป ระชุ ม ว: า มี ข$ อ คิ ด เห็ น หรื อ ซั ก ถามเพิ่ ม เติ ม ประการใดหรื อ ไม: ซึ่ ง ผู$ ถื อ หุ$ น ใน
ห$องประชุมซักถามเพิ่มเติม ดังนี้
นายอนุ ว:องสารกิจ ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามว:า บริษัทมีกรรมการที่เป6นตัวแทนของผู$ถือหุ$นหรือไม:
ประธานฯ ได$ตอบข$อซักถามว:า ปQจจุบันบริษัทไม:มีกรรมการที่เป6นตัวแทนของผู$ถือหุ$น
ทั้งนี้ ไม:มีผู$ถือหุ$นแสดงความเห็นหรื อซั กถามเพิ่ม เติ ม ประธานฯ จึงขอให$ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป6นมติ ดังนี้
มติ
เห็นด$วย
ไม:เห็นด$วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

คะแนนเสียง
422,717,997
422,717,997

ร3อยละ
100.0000
100.0000

มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เอกฉั น ทH อนุ มั ติ ก ารกํ า หนดค: า ตอบแทนกรรมการประจํ า ป? 2563 ในวงเงิ น ไม: เกิ น
5,000,000 บาท ซึ่งประกอบด$วย ค:าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค:าเบี้ยประชุม โบนัสกรรมการและผลประโยชนHอื่น
ตามที่เสนอ
วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผู3สอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป5 2563
ประธานฯ เชิญศาสตราจารยH ดร. สหธน รัตนไพจิตร กรรมการตรวจสอบ เป6นผู$ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้
ศาสตราจารยH ดร. สหธน รัตนไพจิตร ชี้แจงว:า ด$วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธH 2563 เห็นชอบตามข$อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให$เสนอที่ประชุมผู$ถือหุ$นพิจารณา
อนุมัติแต:งตั้งผู$สอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป6นผู$สอบบัญชีของบริษัทประจําป? 2563 ด$วยเหตุผลที่
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งเป6นผู$สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย:อยตั้งแต:ป? 2560 ถึงป? 2562 มีผลงานด$าน
การตรวจสอบบัญชี การจัดทํารายงานและการประสานงานในป?ที่ผ:านมาอยู:ในระดับน:าพอใจ รวมทั้งผู$สอบบัญชีและ
ทีมงานมีความเข$าใจในธุรกิจ และมีการเสนอแนะเพื่อให$บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีอย:างเพียงพอและมี
แนวทางการปฏิบัติด$านบัญชีเป6นไปโดยถูกต$องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นอกจากนี้ ผู$สอบบัญชีและ
ทีมงานยังได$มีการประชุมร:วมกับผู$บริหาร ตลอดจนเข$าชี้แจงผลการสอบทานและผลการตรวจสอบงบการเงินต:อ
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คณะกรรมการตรวจสอบเป6นประจําทุกไตรมาส และมีการกําหนดค:าสอบบัญชีในระดับที่เหมาะสม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได$มีความเห็นว:า สมควรแต:งตั้งผู$สอบบัญชีรับอนุญาต ได$แก:
1. นายวิชาติ
2. นางสาวศิริวรรณ
3. นางสาวสรินดา

โลเกศกระวี
สุรเทพินทรH
หิรัญประเสริฐวุฒิ

ผู$สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ
ผู$สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือ
ผู$สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799

แห:งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด คนใดคนหนึ่ง เป6นผู$สอบบัญชีของบริษัทประจําป? 2563 โดยกําหนดค:าสอบบัญชี
ประจําป? 2563 ของบริษัทเป6นจํานวนเงินรวม 1,300,000 บาท ลดลงจํานวน 200,000 บาทเมื่อเทียบกับอัตรา
ค:าสอบบัญชีป? 2562 ซึ่งผู$สอบบัญชีพิจารณาปรับค:าตอบแทนในป?นี้ให$ลดลงเป6นกรณีพิเศษ เนื่องมาจากสถานการณH
การแพร:ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน:า 2019 ทั้งนี้ ค:าสอบบัญชีป? 2563 เปรียบเทียบกับป? 2562 ดังนี้
(หน:วย: บาท)
รายการ
1. ค:าสอบบัญชี (Audit Fee)
2. ค:าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
รวม

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ป5 2563 (ป5ที่เสนอ)
1,300,000
1,300,000

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ป5 2562
1,500,000
1,500,000

ประธานฯ เสนอให$ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต:งตั้งผู$สอบบัญชีและกําหนดค:าสอบบัญชีประจําป? 2563
สําหรับในวาระนี้ ให$ถือคะแนนเสียงข$างมากของผู$ถือหุ$นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข$อบังคับของบริษทั
ข$อที่ 39
ประธานฯ ได$สอบถามที่ประชุมว:ามีข$อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม: ซึ่งไม:มีผู$ถือหุ$นในห$อง
ประชุมทักท$วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให$ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนน
เสียงซึ่งสามารถสรุปเป6นมติ ดังนี้
มติ
เห็นด$วย
ไม:เห็นด$วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
422,717,997
422,717,997
-

ร3อยละ
100.0000
100.0000
(ไม:นบั ฐานเสียง)
(ไม:นบั ฐานเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันทHอนุมัติแต:งตั้งผู$สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และให$ผู$สอบบัญชี
คนใดคนหนึ่ง ดังต:อไปนี้
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1. นายวิชาติ
2. นางสาวศิริวรรณ
3. นางสาวสรินดา

โลเกศกระวี
สุรเทพินทรH
หิรัญประเสริฐวุฒิ

ผู$สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ
ผู$สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือ
ผู$สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799

เป6 น ผู$ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ประจํ า ป? 2563 และกํ า หนดค: า สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ประจํ า ป? 2563 เป6 น จํ า นวนเงิน
1,300,000 บาท
วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ3ามี)
ประธานฯ กล:าวต:อที่ประชุมว:า ในวาระนี้ข$อบังคับของบริษัทข$อที่ 3 ระบุไว$ว:า ข$อความอื่นใดที่มิได$กล:าวไว$
ในข$อบังคับนี้ให$ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห:งกฎหมายว:าด$วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว:าด$วยหลักทรัพยH
และตลาดหลักทรัพยH และโดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง บัญญัติไว$ว:า
เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมแล$วเสร็จ ผู$ถือหุ$นซึ่งมีหุ$นนับรวมกันได$ไม:น$อยกว:าหนึ่งในสามของ
จํานวนหุ$นที่จําหน:ายได$ทั้งหมด จะขอให$ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กําหนดไว$ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได$
ประธานฯ สอบถามว:ามีผู$ถือหุ$นและผู$รับมอบฉันทะท:านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อให$ที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้
แต:ไม:ปรากฏว:ามีผู$ถือหุ$นท:านใดนําเสนอเรื่องอื่นมาเพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ มีผู$ถือหุ$นต$องการซักถามเพิ่มเติม สําหรับวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบป? 2562
นายอนุ ว: องสารกิ จ ผู$ ถื อหุ$ น มี ข$ อซั ก ถามว: า เปX า หมายการเติ บ โตในป? ที่ เศรษฐกิ จ ตกต่ํ า นี้ เป6 น อย: า งไร
ตั้งเปXาหมายไว$กี่เปอรHเซนตH
นายองอาจ ปQณฑุยากร ได$ตอบข$อซักถามว:า เนื่องจากสถานการณHเศรษฐกิจตกต่ําในปQจจุบันยังคงไม:อาจ
คาดหมายการเติบโตได$อย:างแม:นยํา อย:างไรก็ดี บริษัทยังคงมีงานที่รอส:งมอบ (Backlog) ผลประกอบการจึงยังไม:ได$
รับผลกระทบมากนัก
นายอนุ ว:องสารกิจ ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามอีกว:า มีโอกาสสร$างตราสินค$าใหม:หรือกลุ:มลูกค$าใหม: เพื่อความ
หลากหลายจากภายนอก หรือการเติบโตจากภายในหรือไม:
นายองอาจ ปQณฑุยากร ได$ตอบข$อซักถามว:า บริษัทมีแนวทางการดําเนินธุรกิจการด$วยผลิตภัณฑHเดิมและ
ผลิตภัณฑHใหม: ในกลุ:มลูกค$าเดิมและกลุ:มลูกค$าใหม: ซึ่งการสร$างความหลากหลายของบริษัทจะเป6นการเริ่มทําในธุรกิจ
ใหม: อย:างไรก็ดี บริษัทจะทําด$วยความระมัดระวังอย:างยิ่ง
นายอนุ ว:องสารกิจ ผู$ถือหุ$น มีข$อซักถามอีกว:า สามารถลดค:าใช$จ:ายในการขายและบริหาร หรือค:าใช$จ:ายได$
อีกหรือไม:ในป?นี้ ติดตั้ง Solar ที่คลังสินค$าหรือไม:
นายองอาจ ปQณฑุยากร ได$ตอบข$อซักถามว:า บริษัทได$ติดตั้ง Solar ที่คลังสินค$าแล$ว ซึ่งทําให$ค:าใช$จ:ายลดลง
พอสมควร อีกทั้งผู$บริหารทุกท:านได$พยายามกันอย:างเต็มที่ในการช:วยกันลดค:าใช$จ:ายและเพิ่มยอดขาย
ประธานฯ ได$สอบถามที่ประชุมว:ามีข$อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม: ซึ่งไม:มีผู$ถือหุ$นในห$อง
ประชุมทักท$วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม
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ประธานฯ กล:าวขอบคุณผู$ถือหุ$น ผู$รับมอบฉันทะ และผู$มีเกียรติทุกท:าน สําหรับความคิดเห็น ข$อแนะนําต:าง ๆ
และการสละเวลามาร:วมประชุมในวันนี้ และกล:าวปFดประชุม
ปFดประชุมเวลา 15.30 น.

(นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวประภาพร แซ:ลิ้ม)
เลขานุการบริษัท
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