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รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ของบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จ ากัด (มหาชน) 
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. 

ณ โรงแรมเมเปิล ถนนศรีนครินทร์ 

องค์ประชุม ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวน 31 ราย และโดยการมอบฉันทะ 
จ านวน 216 ราย รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทัง้สิน้  247 
ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 523,357,900 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.7811 ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชมุ 

บันทกึเพิ่มเตมิ ระหวา่งการประชุมมีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพ่ิม 18 ราย รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้จ านวน 265 ราย 
นับรวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 524,540,300 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.9387 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท 

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 กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

8. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. นางฉตัรทอง ทิพยกะลิน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

10. นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ผู้สอบบัญชี 

1. คณุประดิษฐ รอดลอยทกุข์  บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 



   

2 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นางสาวสิริพรรณ เกรียงวฒันพงษ์  บริษัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั 

ผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง 

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นเนล จ ากัด เป็นผู้ ท าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้ นและตรวจนับผลการ
ลงคะแนนเสียงร่วมกบันางสาวพรรรัตน์ อจัฉริยหิรัญชยั ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท 

เร่ิมการประชุม 

ณ เวลา 14.00 น. นายนพพล มิลินทางกรู ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) 
โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์ เลขานุการท่ีประชุมเป็นผู้ ด าเนินการประชุม 
(“เลขานุการฯ”)   เลขานุการฯ รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) มีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 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 ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 31 ราย และโดยการมอบฉันทะ 
จ านวน 216 ราย รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทัง้สิน้  247 ราย นบัรวมจ านวน
หุ้นได้ทัง้สิน้ 523,357,900 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.7811 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ครบ
เป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท  จากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้
เลขานกุารฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามวาระการประชมุท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้ นทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงและวิธีการ
ลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตาม
จ านวนหุ้นท่ีท่านถืออยู่หรือรับมอบฉนัทะมา 

2. ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ 

3. กรณีของผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและกรณีของผู้ รับมอบฉนัทะท่ีผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบกุารออกเสียง
ลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉันทะ  ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ ถือหุ้น
ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระนัน้ๆ วา่ทุก
ท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิตามท่ีเสนอ แต่ถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง 
เลขานุการฯ จะขอให้ท่านท่ีประสงค์จะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัท
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จดัให้ และกรุณายกมือขึน้ให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัรเพ่ือน ามานบัคะแนน ส าหรับท่านท่ีไมค่ดัค้านหรือไมง่ด
ออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระท่ีเสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยขอให้
ท่านเก็บบตัรลงคะแนนไว้เพ่ือสง่คืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลงัเสร็จสิน้การประชมุ 

ทัง้นี ้ เมื่อเลขานุการฯ ได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าบัตร
ลงคะแนน ท่ีสง่หลงัจากนัน้เป็นโมฆะ และไมน่ ามานบัคะแนนเสียง 

การรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่ เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมและ/หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพ่ือสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดย
คะแนนเสียงสว่นท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย 

บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่เป็นบตัรเสีย 

(1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง 

(2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

(3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 

(4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่ 

ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัทกุครัง้ 

4. กรณีของผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ ใน
วาระใดๆ ก็ตาม ผู้ รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน  บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามท่ี
ปรากฏในหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ือความสะดวกของผู้ ถือหุ้นทกุท่าน 

 กรณีของผู้ ถือหุ้นต่างประเทศซึง่แต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถแยก
ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะท าการ
ลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

5. เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะเรียนเชิญท่าน
ประธานฯ ด าเนินการประชุมในเร่ืองถัดไประหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะ
ประกาศผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนบัได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนน
เสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระจะใช้จ านวนหุ้นของ
ผู้ เข้าประชุมล่าสุดในวาระนัน้ๆ ดังนัน้ คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้ นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 
เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชมุของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 
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6. มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

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

- วาระท่ี 6 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุ 

- วาระท่ี 2  เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจงึไมต้่องลงมติ 

โดยก่อนการลงมติในแตล่ะวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบั
วาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งช่ือและ
นามสกลุก่อนการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นข้อมลูให้กบับริษัทด้วย 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ ขอให้ผู้ ถือหุ้นโปรด
สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ท่านกรุณาให้ความเห็น หรือ
สอบถามอย่างกระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ า้กนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพ่ือรักษาเวลาในการประชมุ 

นอกจากนี ้เพ่ือความโปร่งใส ก่อนท่ีจะเร่ิมการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้ขอ
อาสาสมคัรผู้ ถือหุ้นจ านวน 1 ท่านเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน  แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นอาสาสมคัรเป็น
สกัขีพยานในการนบัคะแนนดงักลา่ว 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวันที่  29 เมษายน 
2559  

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารฯ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

เลขานุการฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ประชุม
เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2559 แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนดและได้จดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าว
ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพิจารณาลว่งหน้าแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 

เลขานุการฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามหรือไม่ ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

จากนัน้ เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 และ
ลงมติในวาระนี ้
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 
ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 524,353,800 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 524,353,800 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกลุ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงาน
ผลการด าเนินงานโดยสรุปของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ท่ีประชมุทราบ 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  กล่าวรายงานว่า ในปี 2559 
บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 1,969 ล้านบาท โดยมีก าไรสทุธิจ านวน 162,410,000 บาท  ทัง้นี ้สามารถแบ่งสดัส่วน
รายได้ออกเป็น 4 ธุรกิจหลกัและธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ 

1. ธุรกิจขายเสาโทรคมนาคมและเสาไฟฟ้าแรงสงู โดยมสีดัสว่นรายได้ร้อยละ 48.87 

2. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสายสง่แรงสงูและสถานีไฟฟ้าย่อย โดยมสีดัสว่นรายได้ร้อยละ 36.44 

3. ธุรกิจขายตู้สวิตซ์บอร์ดและรางเดินสายไฟ โดยมสีดัสว่นรายได้ร้อยละ 12 

4. ธุรกิจเข่ือนไฟฟ้าท่ีประเทศลาว โดยมสีดัสว่นรายได้ร้อยละ 1.37 

5. ธุรกิจอื่นๆ โดยมสีดัสว่นรายได้ร้อยละ 1.23 

บริษัทมีการก าหนดวิสยัทศัน์เพ่ิมเติมในปี 2559 ในการมุ่งสู่การเป็นบริษัทชัน้น าของอาเซียนในการผลิต
และก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าแรงสงูและระบบไฟฟ้าจ าหน่าย รวมทัง้การลงทุนทางด้านสาธารณูปโภคและพลงังาน
ทดแทน โดยบริษัทต้องการขยายธุรกิจไปสูก่ลุ่มประเทศ CLMV หรือกลุม่ประเทศอาเซียน  ปัจจบุนั บริษัทได้มีการ
ขยายธุรกิจในประเทศลาวตัง้แต่ปี 2549 โดยเร่ิมเข้าไปขยายธุรกิจในการสร้างเข่ือนผลิตไฟฟ้าขนาด 3.2 เมกกะ
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วตัต์ และหลงัจากนัน้บริษัทได้ขยายธุรกิจรับเหมาเสาไฟฟ้าแรงสงูและสถานีไฟฟ้าย่อย   ในปี 2559 บริษัทได้มีการ
ขยายธุรกิจไปท่ีประเทศเมียนมา โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างโรงงานผลิตเสาไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 
รวมถึงระบบชุบสงักะสีท่ีนิคมอุตสาหกรรมติลาวาซึง่บริษัทได้รับใบอนุญาตลงทุนจากรัฐบาลเมียนมาแล้ว  ทัง้นี ้
เมื่อต้นปี 2560 บริษัทได้เข้าลงนามสญัญากับผู้ รับเหมาและได้รับแหล่งเงินกู้ จากธนาคารเพ่ือการส่งออกและ
น าเข้าแห่งประเทศไทย ในวงเงินกู้ ร้อยละ 30 ถงึ 70 

ส าหรับเป้าหมายในอนาคตของบริษัทในอีก 5 ปี  บริษัทคาดว่า (1) รายได้จากการลงทุนทางด้าน
สาธารณูปโภคและพลงังานทดแทนจะเพ่ิมขึน้จากเดิมประมาณร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 10 ของรายได้ทัง้หมดของ
บริษัท (2) รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะเพ่ิมขึน้จากเดิมประมาณร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 50 ของรายได้
ทัง้หมดของบริษัท (3) จะมีเพ่ิมสว่นแบ่งทางการตลาดของธุรกิจผลิตตู้สวิตช์บอร์ดและรางเดินสายไฟ รวมถงึธุรกิจ
เสาส่งไฟฟ้าแรงสงูและเสาโทรคมนาคม โดยปัจจบุนับริษัทได้มีการขยายตลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เช่น 
การสร้างโรงงานท่ีประเทศเมียนมาและการขยายตลาดไปยงัประเทศเพ่ือนบ้าน (4) จะมีการขยายธุรกิจรับเหมาให้
เป็นแบบครบวงจร (Integrated EPC) โดยจะท าการผลิตตัง้แต่ต้นน า้ ได้แก่ การผลิตเสาและก็น าเสาท่ีผลิตไปใช้
ในการติดตัง้รับเหมาท่ีตา่งประเทศ (5) จะมีการขยายธุรกิจรับเหมาสายสง่ในประเทศกมัพูชา เน่ืองจากบริษัทเห็น
วา่ประเทศกมัพชูามีศกัยภาพในการเข้าไปลงทุนทัง้ด้านพลงังานทดแทนและระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน โดย
ปัจจุบัน ประเทศกัมพูชาได้มีการขยายการลงทุนด้านดังกล่าวเพ่ือรองรับภาคอุตสาหกรรมท่ีก าลังเติบโต
ภายในประเทศ  ทัง้นี ้บริษัทมองว่าการขยายตัวทางธุรกิจภายในประเทศค่อนข้างมีขีดจ ากัด ดังนัน้ บริษัทจึง
มุง่เน้นการขยายตวัในตลาดต่างประเทศเป็นหลกั  ส าหรับนิคมอตุสาหกรรมติลาวาท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนนัน้บริษัท
ได้เช่าท่ีดินในนิคมดงักล่าวเน่ืองจากนิคมอตุสาหกรรมติลาวามีสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน ทัง้ระบบไฟฟ้า ระบบ
น า้ประปา และระบบป้องกันน า้เสียท่ีครบวงจร ดงันัน้ บริษัทจึงเห็นว่าระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานของนิคม
อตุสาหกรรมติลาวาจะสามารถรองรับโรงงานของบริษัทได้อย่างเตม็ท่ี 

จากนัน้ได้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ด าเนินการประชมุตอ่ 

เลขานุการฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามหรือไม่ ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซักถามเก่ียวกับวาระนี  ้จึงถือว่าท่ีประชุมรับทราบรายงานการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2559 แล้ว 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (งบดุลและงบก าไร
ขาดทุน) ของบริษัทส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ มอบหมายให้นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ชีแ้จง
รายละเอียดในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุทราบ 
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นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล  กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน  กล่าวรายงานโดยอ้างอิงถึง
รายงานประจ าปี 2559 ซึ่งมีรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมทัง้รายงานของ
ผู้สอบบญัชีซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว ดงันี ้

จากงบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อย งบแสดงฐานะทางการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2559 สินทรัพย์รวมของบริษัทเพ่ิมขึน้ในปี 2559 รวมเป็นจ านวน 3,034.93 ล้านบาท หนีส้ินรวมเพ่ิมขึน้ รวมเป็น
จ านวน 1,076.97 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมจ านวน 1,957.96 ล้านบาท  โดยสินทรัพย์รวมและหนีส้ินรวมท่ี
เพ่ิมขึน้เป็นผลมาจากงานท่ียงัไมไ่ด้รับช าระเงินและคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายจากงานดงักลา่ว 

จากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  ในส่วนของงบการเงินรวม รายได้
รวมของบริษัทมีจ านวน 1,969.91 ล้านบาท  มีค่าใช้จ่ายรวมจ านวน 1,746.88 ล้านบาท  มีก าไรก่อนต้นทุน
ทางการเงินและภาษีเงินได้จ านวน 216.78 ล้านบาท  มีก าไรก่อนภาษีเงินได้จ านวน 202.38 ล้านบาท และมีก าไร
สทุธิจ านวน 162.41 ล้านบาทหรือคิดเป็นก าไรต่อหุ้นจ านวนหุ้นละ 0.22 บาท จ านวนหุ้นสามญัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั
จ านวน 750 ล้านหุ้น  ในส่วนของงบการเงินเฉพาะ บริษัทมีรายได้จ านวน 1,011.57 ล้านบาท  มีค่าใช้จ่ายรวม
จ านวน 935.21 ล้านบาท มีก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จ านวน 76.36 ล้านบาท  มีก าไรก่อนภาษี
เงินได้จ านวน 72.19 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิจ านวน 66.49 ล้านบาทหรือคิดเป็นก าไรต่อหุ้นจ านวนหุ้นละ 0.09 
บาท จ านวนหุ้นสามญัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัจ านวน 750 ล้านหุ้น 

ในสว่นของอตัราทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษัทมีอตัราส่วนของก าไร
สทุธิท่ีร้อยละ 8.24  มีอตัราส่วนสภาพคล่องท่ี 2.31 เท่า  มีอตัราส่วนของผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นท่ีร้อยละ 8.51  
มีอตัราสว่นผลตอบแทนจากสินทรัพย์ท่ีร้อยละ 5.47  และมีอตัราสว่นของหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ี 0.55 เท่า 

ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี หมวดงบแสดงฐานะทางการเงิน ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาลว่งหน้าแล้ว 

จากนัน้ได้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ด าเนินการประชมุตอ่ 

เลขานุการฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามหรือไม่ ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุล
และงบก าไรขาดทนุ) ของบริษัทส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี และลงมติในวาระนี ้
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 255 9 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชีตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี  ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 524,373,800 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม  524,373,800 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปัน
ผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 
66,491,342 บาท ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วจึงมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นให้
พิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้

1. จดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 จ านวน 3,400,000 บาท  หรือคิดเป็น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 เพ่ือเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และ 

2. จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 37,500,000 
บาท 

จากนัน้ประธานฯ ขอให้เลขานกุารฯ ชีแ้จงรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ท่ีประชมุทราบ 

เลขานกุารฯ ชีแ้จงข้อมลูเพ่ิมเติมให้ท่ีประชมุทราบ ดงันี ้

1. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
ทนุส ารองตามกฎหมายส าหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท (โดยมีเง่ือนไขเพ่ิมเติม) การจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2559 จงึสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
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2. วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลประจ าปี 2559 (Record Date) คือวันท่ี 10 
มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 13 
มีนาคม 2560  โดยการจ่ายเงินปันผลจะด าเนินการภายในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

เลขานุการฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามหรือไม่ ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

จากนัน้ เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 และลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 524,373,800 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม  524,373,800 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ .2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) ประกอบกับข้อบงัคบัของบริษัท ให้กรรมการของบริษัทจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดจะต้องพ้น
จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจ าปีของบริษัท บริษัทใช้วิธีจับสลากและกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชุมครัง้นี ้ส าหรับกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 มีจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 

(1) นายสเุมธ ชยัเลิศวณิชกลุ  กรรมการอิสระ 

(2) นางฉตัรทอง ทิพยกะลิน  กรรมการอิสระ 
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(3) นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ  กรรมการอิสระ 

(4) นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกลุ  กรรมการ 

ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัท ในระหวา่งวนัท่ี 6 ตลุาคม 2559 จนถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความจ านง
ในเร่ืองดงักล่าว เพ่ือสนับสนุนความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลท่ีดี ก่อนท่ีจะเร่ิมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระดงักล่าว  ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระในครัง้นีอ้อก
จากห้องประชุมก่อน  เม่ือท่ีประชุมได้พิจารณาวาระนีเ้รียบร้อยแล้วจึงขอเชิญให้กรรมการดงักลา่วกลบัเข้าห้อง
ประชมุใหม ่

จากนัน้ ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารฯ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

 เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นให้
พิจารณาแต่งตัง้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
ทัง้นี ้ข้อมูลและประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 ท่ีได้ส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผู้
ถือหุ้นทกุท่าน 

 จากนัน้เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
และลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

(1) นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล  กรรมการอสิระ 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 524,373,800 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม  524,373,800 100 
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(2) นางฉัตรทอง ทพิยกะลิน  กรรมการอสิระ 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 524,373,800 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม  524,373,800 100 

(3) นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาต ิ  กรรมการอสิระ 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 524,373,800 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม  524,373,800 100 

(4) นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล  กรรมการ 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 524,373,800 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม  524,373,800 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหตุ เลขานกุารฯ เรียนเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเข้าห้องประชมุ 
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารฯ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

 เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้มีมติเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้
ประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นทุกท่าน
พิจารณาลว่งหน้า 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) คณะกรรมการตรวจสอบ  

คา่ตอบแทนรายเดือน (ตอ่ท่าน)      

ประธานกรรมการตรวจสอบ   จ านวน  20,000  บาท 

กรรมการตรวจสอบ    จ านวน  15,000 บาท 

เบีย้ประชมุ (ตอ่ท่านตอ่ครัง้) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ   จ านวน  25,000  บาท 

กรรมการตรวจสอบ    จ านวน  20,000 บาท 

(3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คา่ตอบแทนรายเดือน (ตอ่ท่าน)      

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน  20,000  บาท 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  จ านวน  15,000 บาท 

เบีย้ประชมุ (ตอ่ท่านตอ่ครัง้) 
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ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน  25,000  บาท 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  จ านวน  20,000 บาท 

ทัง้นี ้การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะอยู่ภายใต้เง่ือนไข
ดงัตอ่ไปนี ้

1. กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร จะไมม่ีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุมไมว่่ากรณีใดๆ 

2. กรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการอิสระ) ซึ่งด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยจะมีสิทธิได้รับ
คา่ตอบแทนรายเดือนจากต าแหน่งสงูสดุต าแหน่งเดียวเท่านัน้ 

3. กรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการอิสระ) ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะได้เบีย้ประชมุจากทกุต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนพเิศษ 

ส าหรับค่าตอบแทนพิเศษจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ และ/
หรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้จดัสรรค่าตอบแทนพิเศษให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการก าหนดและอยู่ภายใต้เง่ือนไขว่า บริษัทต้องมีก าไรจากผล
ประกอบการประจ าปีท่ีมีการพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนพิเศษ 

 นอกจากนี ้ภายใต้ข้อบังคบัของบริษัทข้อ 32. คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุโดยให้มีผลใช้บงัคบัตลอดไปจนกวา่ท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นจะมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เลขานุการฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามหรือไม่ ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

จากนัน้ เลขานกุารฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 และ
ลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2560 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 524,373,800 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 



   

14 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม  524,373,800 100 

 หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 
2560 

ประธานฯ มอบหมายให้นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ชีแ้จง
รายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นางปราณี ภาษีผล ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและให้ความเห็นต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับ
รอบปีบัญชี 2560 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการขอเสนอให้แต่งตัง้นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตเลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4334 แห่งบริษัท เอเอสที 
มาสเตอร์ จ ากดั และ/หรือผู้สอบบญัชีท่านอื่นท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้
ความเห็นชอบ และบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัดมอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 โดยให้
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยก าหนดค่า
สอบบัญชีประจ าปี 2560 ของบริษัทจ านวน 2,000,000 บาท โดยเมื่อรวมบริษัทย่อยแล้วเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 
3,075,000 บาท โดยหากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจ าปีตามปกติให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจ
พิจารณาก าหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป จากนัน้ได้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ด าเนินการประชมุตอ่ 

เลขานุการฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามหรือไม่ ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

จากนัน้ เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2560 และลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนด
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2560 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 524,540,300 100 
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ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม  524,540,300 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองด้วยคณะกรรมการเห็นว่าสมควรท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเพ่ือท่ีจะ
เสนอเร่ืองอื่นท่ีนอกเหนือจากวาระการประชมุท่ีคณะกรรมการแจ้งไว้ในหนงัสือการประชมุได้โดยการเสนอเร่ืองอ่ืน
ใดนัน้ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด  จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นนอกเหนือจากวาระการประชมุ หรือประสงค์จะสอบถามในเร่ืองอื่นๆ เพ่ิมเติมหรือไม ่

ไม่มีผู้ ถือหุ้ นเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาหรือรับทราบและไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม  
ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีเสียสละมาร่วมประชมุและปิดการประชมุในเวลา 14.55 น. 

 

 

ลงช่ือ      ประธานท่ีประชมุ 

(นายนพพล มิลินทางกรู) 


