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องค์ประชุม ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 27 ราย และโดยการมอบฉันทะ 
จ านวน 55 ราย รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทัง้สิน้ 82 ราย นบั
รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 581,371,810 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.5162 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้ทัง้หมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชมุ 

บันทกึเพิ่มเตมิ ระหว่างการประชุมมีผู้ ถือหุ้ นมาลงทะเบียนเพ่ิม 6 ราย รวมเป็นผู้ ถือหุ้ นทัง้สิน้จ านวน 88 ราย 
แบ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 32 ราย และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 56 ราย นับ
รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 581,638,910 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.5519 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมดของบริษัท 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายนพพล มิลนิทางกรู  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายกรียงไกร เพียรวิทยาสกลุ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. นางสาวอนุนดา พฤฒินารากร กรรมการ กรรมการสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
และประธานกรรมการบริหาร 

4. นายธนวฒัน์ ญาณิสรางค์กลู  กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 

5. นายศิริชยั พฤฒินารากร  กรรมการ 

6. นายวิชยั ญาณิสรางค์กลู  กรรมการ 

7. นายสเุมธ ชยัเลิศวณิชกลุ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

8. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

9. นางฉตัรทอง ทิพยกะลิน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

10. นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
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ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวพรทิพย์ อศัวชาติชาญชยั กรรมการบริหาร 

2. นางสาวอรจิต เพียรวิทยาสกลุ กรรมการบริหาร 

3. นายคนิูโยชิ มิโตะ   กรรมการบริหาร 

4. นายภาณพุนัธ์ เจศรีชยั  กรรมการบริหาร 

5. นางสาววนิดา พฤฒินารากร  เลขานกุารบริษัทและกรรมการบริหาร 

ผู้สอบบัญชี 

1. คณุนงราม เลาหอารีดิลก  บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นายผสนัต์สขุ อายนบตุร  บริษัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั 

2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา บริษัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั 

เร่ิมการประชุม 

ณ เวลา 14.00 น. นายนพพล มิลินทางกรู ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) โดย
ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา เลขานุการท่ีประชุมเป็นผู้ด าเนินการประชุม (“เลขานุการฯ”)   
เลขานุการฯ รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีทุนจด
ทะเบียนทัง้สิน้ 750,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 750,000,000 หุ้น มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 750,000,000 บาท 
เป็นหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วจ านวน 750,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

โดยในการประชุมครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 27 ราย และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 
55 ราย รวมมีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทัง้สิน้ 82 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 
581,371,810 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.5162 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท  ครบเป็นองค์ประชุม
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 

จากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้เลขานุการฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตาม
วาระการประชมุท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 
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ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้ นทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงและวิธีการ
ลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมให้นับหุ้ น 1  หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนัน้ ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายจะมีเสียงตาม
จ านวนหุ้นท่ีท่านถืออยู่หรือรับมอบฉนัทะมา 

2. ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ 

3. กรณีของผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเองและกรณีของผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียง
ลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉันทะ  ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ ถือหุ้นลง
ลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระนัน้ๆ ว่าทุกท่านมี
มติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิตามท่ีเสนอ แตถ้่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง เลขานุการ
ฯ จะขอให้ท่านท่ีประสงค์จะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทจัดให้ และ
กรุณายกมือขึน้ให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัรเพ่ือน ามานบัคะแนน ส าหรับท่านท่ีไมค่ดัค้านหรือไม่งดออกเสียง จะ
ถือว่าท่านอนุมัติตามวาระท่ีเสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยขอให้ท่านเก็บบัตร
ลงคะแนนไว้เพ่ือสง่คืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลงัเสร็จสิน้การประชมุ 

ทัง้นี ้ เมื่อเลขานุการฯ ได้แจ้งปิดการรับบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าบตัรลงคะแนน 
ท่ีสง่หลงัจากนัน้เป็นโมฆะ และไมน่ ามานบัคะแนนเสียง 

การรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ี
เข้าร่วมประชุมและ/หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพ่ือสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยคะแนนเสียง
สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย 

บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่เป็นบตัรเสีย 

(1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง 

(2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

(3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
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(4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่ 

ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัทกุครัง้ 

4. กรณีของผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ ในวาระ
ใดๆ ก็ตาม ผู้ รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน  บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามท่ีปรากฏใน
หนงัสือมอบฉนัทะเพ่ือความสะดวกของผู้ ถือหุ้นทกุท่าน 

 กรณีของผู้ ถือหุ้ นต่างประเทศซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น สามารถแยก
ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ี จะท าการ
ลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

5. เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้ นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะเรียนเชิญท่าน
ประธานฯ ด าเนินการประชุมในเร่ืองถดัไประหว่างรอการนบัคะแนน และเม่ือนบัคะแนนเสร็จ ก็จะประกาศ
ผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนบัได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้
ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชุม
ล่าสุดในวาระนัน้ๆ ดงันัน้ คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เน่ืองจากการทยอย
เข้าห้องประชมุของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

6. มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

- วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 ต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- วาระท่ี 6 ต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุ 

- วาระท่ี 2  เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจงึไมต้่องลงมติ 

โดยก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ
วาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งช่ือและ
นามสกลุก่อนการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นข้อมลูให้กบับริษัทด้วย 
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ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลังพิจารณาอยู่  ขอให้ผู้ ถือหุ้ นโปรด
สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ท่านกรุณาให้ความเห็น หรือ
สอบถามอย่างกระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ า้กัน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพ่ือรักษาเวลาในการประชุม 

นอกจากนี ้เพ่ือความโปร่งใส ก่อนท่ีจะเร่ิมการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ บริษัทได้ขออาสาสมคัร
ผู้ ถือหุ้นจ านวน 1 ท่านเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2558 เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2558 

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารฯ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

เลขานุการฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 3/2558 เมื่อประชุม
เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2558 โดยบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 3/2558 ดังกล่าวแล้วเสร็จ
ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนดและได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพิจารณาลว่งหน้าแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 

เลขานุการฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้ นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ น
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

จากนัน้ เลขานกุารฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 3/2558 และลง
มติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 3/2558 ประชุม
เมื่อวนัท่ี 17 กนัยายน 2558 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 581,169,710 99.9618 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 222,200 0.0382 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 581,391,910 100 
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หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 

ประธานฯ มอบหมายให้นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงานผล
การด าเนินงานโดยสรุปของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ท่ีประชมุทราบ 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกลุ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลา่วรายงานวา่รายได้ของบริษัทในปี 
2558 มีจ านวนรวม 2,117 ล้านบาท มีผลก าไรสุทธิจ านวน 187 ล้านบาท โดยมีสดัส่วนรายได้ ดงันี ้(1) รายได้จาก
การขายตู้สวิสซ์บอร์ดกบัเคเบิลเทรย์ร้อยละ 7.4  (2) รายได้จากการขายตวัเสาส่งไฟฟ้าและเสาโทรคมนาคมรวมถึง
บริการชุดสงักะสีร้อยละ 26.66  (3) รายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างท่ีประเทศลาวร้อยละ 53.65  (4) รายได้จากการ
ผลิตไฟฟ้าเข่ือนตาดสะเลนท่ีประเทศลาวร้อยละ 1.02 และ (5) รายได้อื่นๆ ร้อยละ 1.27  เทียบรายได้ในปี 2557 ซึง่มี
รายได้จ านวน 2,823 ล้านบาทและมีผลก าไรสทุธิจ านวนจ านวน 327 ล้านบาท 

นอกจากนี ้บริษัทได้วางแผนธุรกิจโดยมุง่เน้นขยายธุรกิจไปยงัประเทศเพ่ือนบ้าน ซึง่บริษัทได้เข้าไปท าธุรกิจ
ในประเทศลาวเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีท่ีผ่านมาซึง่ได้สร้างผลก าไรให้บริษัทอย่างตอ่เน่ือง  ทัง้นี ้บริษัทยงัมีโครงการ
ในอนาคตอีกจ านวนหนึง่ซึง่จะสามารถสร้างรายได้และก าไรอย่างตอ่เน่ืองอีก 4 ถงึ 5 ปี  ส าหรับประเทศพม่า บริษัทก็
ได้เข้าไปเร่ิมท าธุรกิจในส่วนของการก่อสร้างโรงงานผลิตเสาส่งแรงสูงและเสาโทรคมนาคมรวมถึงบริการชุบสังกะสี  
โดยบริษัทมองว่าตลาดในประเทศพม่ามีศกัยภาพในเร่ืองของการผลิตเสาโทรคมนาคมและเสาส่งแรงสูง เน่ืองจาก
ภายหลงัจากการเปิดประเทศเม่ือ 2 ถึง 3 ปีท่ีผ่านมา มีนกัลงทุนจ านวนมากเข้าไปตัง้โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมใน
ประเทศพม่า  ท าให้ รัฐบาลพม่าต้องพิจารณาแหล่งผลิตไฟฟ้าอีกจ านวนมาก เพ่ือรองรับการขยายตัวใน
ภาคอตุสาหกรรม ท าให้ศกัยภาพของตลาดเสาส่งแรงสงูในพมา่จงึจะมีอีกเป็นจ านวนมากในอนาคต  ส าหรับประเทศ
กมัพูชา เป็นตลาดท่ีเปิดในเร่ืองการพฒันาโครงสร้างไฟฟ้าเป็นจ านวนมากเช่นเดียวกนั ดงันัน้ บริษัทจึงมองวา่ตลาด
ในประเทศเพ่ือนบ้านยังจะเป็นตลาดท่ีบริษัทจะมุ่งเน้นในการเปิดตลาดให้มากย่ิงขึน้เพ่ือสร้างผลก าไรและรายได้
ให้กบับริษัทอย่างตอ่เน่ือง 

ทัง้นี ้บริษัทยงัได้มุง่เน้นในเร่ืองของการควบคมุก ากบัดแูลกิจการภายใน ไมว่า่จะเป็นนโยบายการตอ่ต้านการ
คอรัปชั่นซึ่งบริษัทได้เน้นเป็นพิเศษโดยบริษัทวางแผนว่าเข้าร่วมการต่อต้านนโยบายธุรกิจในเร่ืองคอรัปชั่นต่อไป  
จากนัน้ได้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ด าเนินการประชมุตอ่ 
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เลขานุการฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้ นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ น
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี  ้จึงถือว่าท่ีประชุมรับทราบรายงานการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 
2558 แล้ว 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (งบดุลและงบก าไร
ขาดทุน) ของบริษัทส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ มอบหมายให้นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ชีแ้จง
รายละเอียดในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุทราบ 

นายธนวฒัน์ ญาณิสรางค์กูล กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน กล่าวรายงานโดยอ้างอิงถึงรายงาน
ประจ าปี 2558 ซึง่มีรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชีซึง่
ได้จดัสง่ให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว ดงันี ้

จากงบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อย งบแสดงฐานะทางการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 2,907.69 ล้านบาท มีหนีส้ินรวมจ านวน 1,048.08 ล้านบาท มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม
จ านวน 1,859.61 ล้านบาท 

จากงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ในสว่นของงบการเงินรวม มีรายได้รวม
จ านวน 2,116.84 ล้านบาท มีคา่ใช้จ่ายรวมจ านวน 1,867.26 ล้านบาท มีก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
จ านวน 249.58 ล้านบาท มีก าไรก่อนภาษีเงินได้จ านวน 225.25 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิจ านวน 187.06 ล้านบาท
หรือคิดเป็นก าไรต่อหุ้ นจ านวนหุ้ นละ 0.37 บาท  ในส่วนของงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 
1,052.82 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวมจ านวน 911.13 ล้านบาท มีก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จ านวน 
141.69 ล้านบาท มีก าไรก่อนภาษีเงินได้จ านวน 137.11 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิจ านวน 134.65 ล้านบาทหรือคิด
เป็นก าไรตอ่หุ้นจ านวนหุ้นละ 0.27 บาท 

ในส่วนของอตัราทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง
ท่ี 2.38 เท่า มีอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น  (ROE) ร้อยละ 15.05  มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
(ROA) ร้อยละ 7.74 และมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E) 0.56 เท่า  แตห่ากนบัเฉพาะหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้ 
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น  (D/E) จะเท่ากับ 0.13 เท่า  จากนัน้ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ด าเนินการ
ประชมุตอ่ 
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เลขานกุารฯ สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามหรือไม่ 

นายสุพจน์ วีระเจริญกูล ผู้ ถือหุ้น สอบถามเร่ืองจ านวนหุ้นท่ีน ามาค านวณว่าเหตุใดจึงไม่น าจ านวนหุ้นทัง้ 
750 ล้านหุ้น 

นายธนวฒัน์ ญาณิสรางค์กลู กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ชีแ้จงวา่เป็นการค านวณแบบถวัเฉลี่ย
จงึใช้จ านวนหุ้น 501 ล้านหุ้นเน่ืองจากบริษัทมีการเพ่ิมทนุ 2 ครัง้ในปี 2558 

นายสพุจน์ วีระเจริญกลู ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมวา่เม่ือใดจงึจะใช้จ านวนหุ้น 750 ล้านหุ้นมาค านวณ 

นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน  ชีแ้จงว่าในปี 2559  บริษัทจะใช้
จ านวนหุ้น 750 ล้านหุ้นมาค านวณ 

จากนัน้ เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบ
ดลุและงบก าไรขาดทนุ) ของบริษัทส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี และลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชีตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี  ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 581,638,910 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม  581,638,910 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล
จากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า จากผลการด าเนินงานประจ าปี  2558 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 
134,647,471 บาท ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 1/2559 พิจารณาแล้วจงึมีมติให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นให้พิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้

1. จดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 จ านวน 7,000,000 บาท  หรือคิดเป็นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และ 

2. จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 75,000,000 บาท 

จากนัน้ประธานฯ ขอให้เลขานกุารฯ ชีแ้จงรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ท่ีประชมุทราบ 

เลขานกุารฯ ชีแ้จงข้อมลูเพ่ิมเติมให้ท่ีประชมุทราบ ดงันี ้

1. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลังหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุน
ส ารองตามกฎหมายส าหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท (โดยมีเง่ือนไขเพ่ิมเติม) การจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2558 จงึสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

2. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลประจ าปี 2558 (Record Date) คือวนัท่ี 16 มีนาคม 
2559 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 17 มีนาคม 2559  โดย
การจ่ายเงินปันผลจะด าเนินการภายในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 และ 

3. เงินปันผลประจ าปี 2558 นีจ้ะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10  โดยผู้ ถือหุ้นสามารถท าการเครดิต
ภาษีเงินปันผลได้ 

เลขานุการฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้ นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ น
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

จากนัน้ เลขานกุารฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 และลงมติในวาระนี  ้
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี  ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 581,638,910 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม  581,638,910 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารฯ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ .2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) ประกอบกบัข้อบงัคบัของบริษัท ให้กรรมการของบริษัทจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการ ทัง้หมดจะต้องพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัประจ าปีของบริษัท ซึง่ในครัง้นีเ้ป็นการประชุมสามญัครัง้แรกของบริษัทหลงัจากมี
การแต่งตัง้กรรมการชุดใหม่ บริษัทจึงใช้วิธีจับสลากและกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมครัง้นี ้
ส าหรับกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 มีจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 

(1) นางสาวอนุนดา พฤฒินารากร  กรรมการบริษัท 

(2) นายศิริชยั พฤฒินารากร  กรรมการบริษัท 

(3) นายวิชยั  ญาณิสรางค์กลู  กรรมการบริษัท 

(4) นายธนวฒัน์ ญาณิสรางค์กลู  กรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้เพ่ือสนบัสนุนความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี ก่อนท่ีจะเร่ิมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ
ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าว เลขานุการฯ ได้ขอให้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระในครัง้นีอ้อกจากห้อง
ประชมุก่อน  เม่ือท่ีประชมุได้พิจารณาวาระนีเ้รียบร้อยแล้วจงึขอเชิญให้กรรมการดงักลา่วกลบัเข้าห้องประชมุใหม่ 
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ตอ่มาเลขานุการฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดด าเนินการเก่ียวกบัการลงคะแนนเสียงในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุทราบ 
ดงันี ้ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี  1/2559 ได้มีมติให้ เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นให้พิจารณาแต่งตัง้ 
กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ทัง้นี ้ข้อมลูและประวตัิ
โดยสงัเขปของกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึง่ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 ท่ีได้สง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน 

 จากนัน้เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและ
ลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

(1) นางสาวอุนนดา พฤฒนิารากร  กรรมการบริษัท 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 581,618,910 99.9966 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 20,000 0.0034 

รวม  581,638,910 100 
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(2) นายศิริชัย พฤฒนิารากร  กรรมการบริษัท 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 581,618,910 99.9966 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 20,000 0.0034 

รวม  581,638,910 100 

(3) นายวิชัย  ญาณิสรางค์กูล  กรรมการบริษัท 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 581,638,910 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม  581,638,910 100 

(4) นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล  กรรมการบริษัท 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 581,638,910 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม  581,638,910 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารฯ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

 เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2559 (โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้มีมติเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนราย
เดือน เบีย้ประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทุก
ท่านพิจารณาลว่งหน้า ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริษัท 

คา่ตอบแทนรายเดือน (ตอ่ท่าน)      

ประธานกรรมการ     จ านวน  25,000  บาท 

กรรมการ     จ านวน  15,000 บาท 

เบีย้ประชมุ (ตอ่ท่านตอ่ครัง้) 

ประธานกรรมการ     จ านวน  45,000  บาท 

กรรมการ     จ านวน  20,000 บาท 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  

คา่ตอบแทนรายเดือน (ตอ่ท่าน)      

ประธานกรรมการตรวจสอบฯ   จ านวน  20,000  บาท 

กรรมการตรวจสอบฯ    จ านวน  15,000 บาท 

เบีย้ประชมุ (ตอ่ท่านตอ่ครัง้) 

ประธานกรรมการตรวจสอบฯ   จ านวน  25,000  บาท 

กรรมการตรวจสอบฯ    จ านวน  20,000 บาท 

(3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คา่ตอบแทนรายเดือน (ตอ่ท่าน)      
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ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน  20,000  บาท 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  จ านวน  15,000 บาท 

เบีย้ประชมุ (ตอ่ท่านตอ่ครัง้) 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน  25,000  บาท 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  จ านวน  20,000 บาท 

ทัง้นี ้การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะอยู่ภายใต้เง่ือนไข
ดงัตอ่ไปนี ้

1. กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร จะไมม่ีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุมไมว่่ากรณีใดๆ 

2. กรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการอิสระ) ซึ่งด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยจะมีสิทธิได้ รับ
คา่ตอบแทนรายเดือนจากต าแหน่งสงูสดุต าแหน่งเดียวเท่านัน้ 

3. กรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการอิสระ) ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบฯ และ/หรือ กรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน จะได้เบีย้ประชมุจากทกุต าแหน่ง 

ส าหรับค่าตอบแทนพิเศษจ านวนไมเ่กิน 5,000,000 บาท ทัง้นี ้โดยมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ และ/
หรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้จดัสรรค่าตอบแทนพิเศษให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการก าหนดและอยู่ภายใต้เง่ือนไขว่า บริษัทต้องมีก าไรจากผลประกอบการ
ประจ าปีท่ีมีการพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนพิเศษ 

 นอกจากนี ้ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 32. คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมโดยให้มีผลใช้บงัคบัตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นจะมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เลขานุการฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้ นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ น
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

จากนัน้ เลขานกุารฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 และลง
มติในวาระนี ้
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 
2559 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 581,638,910 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม  581,638,910 100 

 หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ชีแ้จง
รายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นางปราณี ภาษีผล ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและให้ความเห็นต่อท่ี
ประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2559 ให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี
ส าหรับรอบปีบัญชี 2559 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการขอเสนอให้แต่งตัง้นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4334 แห่งบริษัท เอเอสที 
มาสเตอร์ จ ากดั และ/หรือนางขวญัใจ เกียรติกงัวาฬไกล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5875 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ 
แอสโซซิเอทส์ จ ากัด  เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2559 โดยให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 
2,895,000 บาท โดยหากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจ าปีตามปกติให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจ
พิจารณาก าหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป จากนัน้ได้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ด าเนินการประชมุตอ่ 

เลขานุการฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้ นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ น
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้
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จากนัน้ เลขานกุารฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบ
บญัชีส าหรับปี 2559 และลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนด
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2559 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 581,638,910 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม  581,638,910 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม 
หรือประสงค์จะสอบถามในเร่ืองอื่นๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ 

นางสาวนฤมล ลิขิตรัตนพิศาล จากชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยกล่าวช่ืนชม
และขอบคณุผู้บริหารท่ีมีแนวนโยบายในเร่ืองของการต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่ดงัท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบในตอนต้นและ
สอบถามเก่ียวกบัความคืบหน้าเร่ืองของโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 
ซึง่จดัท าโดยตลาดทุนไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยเพ่ือหาแนวร่วมในการท่ีจะตอ่ต้านทุจริตใน
ธุรกิจภาคเอกชนโดยขอให้บริษัทชีแ้จงถงึความตัง้ใจในการเข้าร่วมโครงการและการด าเนินการในปีท่ีผ่านมา 

นายนพพล มิลินทางกูร ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ชีแ้จงถึงแนวความคิดส าหรับผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัทว่า ตัง้แต่ก่อนท่ีจะเข้าตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทได้ด าเนินการและมีมาตรการท่ีจะป้องกันไม่ให้เกิด
กรณีทุจริตคอรัปชัน่อยู่แล้ว และเม่ือบริษัทได้เข้าตลาดหลกัทรัพย์เม่ือปลายปีท่ีผ่านมา บริษัทก็ได้ก าหนดนโยบายใน
เร่ืองของการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นให้เป็นนโยบายของบริษัทท่ีจะให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติ  นอกจากนี  ้
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ตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ชีแ้จงในตอนต้นว่าบริษัทก าลงัพิจารณาท่ีจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (CAC)  แต่เน่ืองจากบริษัทมีภารกิจหลายเร่ืองท่ีต้องเร่งด าเนินการจึงขอเวลา
ในการด าเนินการเร่ืองนี ้ อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจว่าบริษัทนี ้นอกจากจะมีระบบตรวจสอบภายใน ( internal 
control) ซึง่เป็นระบบระเบียบแบบแผนด าเนินการอยู่แล้ว บริษัทยงัได้มีการพิจารณามาตรการอื่นๆ เพ่ิมเติมเป็นระยะ
ด้วย 

นายสพุจน์ วีระเจริญกูล ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงโครงการท่ีบริษัทก าลงัจะด าเนินการและท่ีก าลงัด าเนินการอยู่
วา่มีความคืบหน้าอย่างไร 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่าในส่วนของโครงการท่ีบริษัท
ด าเนินการอยู่ ได้แก่ การผลิตเสาส่งแรงสงูให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึง่เป็นงานผลิตท่ีเป็นงานท่ีบริษัท
มีอยู่ในมือแล้ว (Backlog) ซึง่คาดว่าจะผลิตได้ไปถึงต้นปีหน้า  ในส่วนของงานต่างประเทศ บริษัทรอโครงการรับเหมา
สายสง่แรงสงูท่ีประเทศลาวและได้มีการวางแผนท่ีจะเข้าไปลงทนุในการสร้างโรงงานผลิตเสาสง่และเสาโทรคมนาคมท่ี
ประเทศพม่าซึง่ขณะนีอ้ยู่ในขัน้ตอนการขอใบอนุญาตการลงทุนท่ีประเทศพมา่  นอกจากนี ้บริษัทได้พฒันาผลิตภณัท์
ใหม่ส าหรับใช้ในโครงการน าสายไฟลงใต้ดิน (underground cable project) ซึง่ขณะนีบ้ริษัทได้ทดสอบเสร็จและอยู่
ระหวา่งการด าเนินการย่ืนเร่ืองกบัการไฟฟ้านครหลวงเพ่ือขอขายผลิตภณัฑ์นีใ้นอนาคต 

นายนพพล มิลินทางกรู ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่นอกเหนือจากโครงการข้างต้น 
บริษัทยงัมองหาโอกาสอื่นๆ ทัง้ในประเทศไทยและประเทศท่ีอยู่ติดกบัประเทศไทยส าหรับงานท่ีบริษัทเคยด าเนินการ
ในประเทศไทยและรวมถงึพลงังานทดแทนด้วย 

นายสพุจน์ วีระเจริญกลู ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมวา่บริษัทมีโครงการเก่ียวกบัรถไฟฟ้าหรือไม่ 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่าทางบริษัทมีโอกาสเข้าไป
เสนอราคาให้กบัผู้ รับเหมาท่ีได้งานจากทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟฟ้าบนดิน อย่างไรก็ตาม จะมี
การแข่งขนัด้านราคากบัผู้ผลิตรายอ่ืนด้วย 

นายสพุจน์ วีระเจริญกลู ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมวา่การที่เหลก็ขึน้ราคาจะมีความเสี่ยงกบับริษัทหรือไม่ 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่าบริษัทไมม่ีการสต๊อคเหลก็ไว้ 
ส่วนงานในแต่ละโครงการ เช่น โครงการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จะเป็นงานท่ีบริษัทรู้ราคาล่วงหน้า
และบริษัทได้เพ่ิมต้นทุนเข้าไปแล้ว  ดงันัน้ บริษัทได้มีการป้องกันความเสี่ยงเร่ืองราคาเหล็กแล้วซึ่งการขึน้ราคาของ
เหลก็จะไมก่ระทบกบัต้นทนุหรือราคาขายของบริษัท 
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ไม่มีเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาหรือรับทราบและไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามเพ่ิมเติม  ประธานฯ กล่าว
ขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีเสียสละมาร่วมประชมุและปิดการประชมุในเวลา 14.55 น. 

 
 
 

                 
 ลงช่ือ................................................ประธานท่ีประชมุ 

                                  (นายนพพล มิลนิทางกรู) 

 
 
 
 
 
     
 




