สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ประชุม
สถานที่ประชุม

:
:

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เปิดประชุมเวลา 9.00 น.
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372
ถนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม
:
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม
:
นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
:
จานวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 17 มีนาคม 2560
จานวนผู้ถือหุ้ นรวมทั้ งสิ้น 3,015 ราย รวมจานวนหุ้นทั้ง สิ้น 600,202,100
หุ้น
วาระที่ 1-4
:
จานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย
นับรวมจานวนหุ้นทั้งสิ้น 458,026,694 หุ้ น คิดเป็นร้ อยละ 76.31 ของหุ้ น
ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 5-7
:
จานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย
นับรวมจานวนหุ้นทั้งสิ้น 458,126,694 หุ้ น คิดเป็นร้ อยละ 76.33 ของหุ้ น
ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
_____________________________________________________________________________________
ก่อนเริ่มการประชุม
นางสาววลิรัตน์ เมฆสัยโย ทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้า
สู่การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจาป 2560 ของบริษัท ระยองไวร์ อินดั สตรี ส์ จากัด มมหาชน และได้ แถลงให้ ที่
ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 16 ราย และมี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ทั้ ง สิ้ น 20 ราย ดั ง นั้ น รวมผู้ ถื อหุ้ น และผู้ รั บ มอบฉั น ทะเข้ าร่ ว มประชุ มทั้ ง สิ้ น 36 ราย นั บ จานวนหุ้ นได้ ทั้ ง สิ้ น
458,016,094 หุ้ น คิ ด เป็ นร้ อยละ 76.31 ของจานวนหุ้ นที่ จาหน่ ายได้ ทั้ งหมดของบริ ษัท ครบเป็ นองค์ ป ระชุ ม
ตามข้ อบัง คั บของบริ ษัท ข้ อ 35 รวมทั้ ง แนะนาคณะกรรมการบริ ษัท ผู้ บริ ห าร ผู้ส อบบั ญชี ข องบริษัท ที่ ป รึกษา
กฎหมายจากสานักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จากัด และตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม
ดังนี้
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรวิทย์
ศิริวัฒน์วิมล
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวิเชียร
โสพรรณพนิชกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. รศ.ดร.พิสณฑ์
อุดมวรรัตน์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

5.
6.
7.
8.
9.

นายสุทิน
นายมณฑล
นายธีรชัย
นางพิมสิริ
นายพิพิธ

เผด็จภัย
เชตุวัลลภกุล
ลีนะบรรจง
ปิ่นรอด
เชาว์วิศิษฐ

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
และเลขานุการบริษัท

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้
1. นายเสน่ห์
เจริญสุข
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายอุดม
ตั้งเดชธีรชัย
ผูจ้ ัดการอาวุโสฝ่ายขาย
3. นางสาวนงนุช
คาไชยเทพ
ผูจ้ ัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายพิสิฐ
2. นางสาวสโรชา

ทางธนกูล
ทองสกุล

สานักงานบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
สานักงานบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

ที่ปรึกษากฏหมายเพื่อทาหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้
นายณัฐวัฒน์
ทุมาวงศ์
จากบริษัทสานักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จากัด
ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
นายเมธี
อันอดิเรกกุล

จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายวุ ฒิชั ย ลี นะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้ าที่ ประธานที่ ประชุ ม กล่ าวเปิ ดประชุมสามั ญ
ผู้ถือหุ้น ประจาป 2560 พร้อมกับกล่าวต้ อนรับผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่ มการประชุ ม ได้ มอบหมายให้
นางสาววลิรัตน์ เมฆสัยโย ผู้ดาเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ดังนี้
ผู้ดาเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
 ทุนจดทะเบียน จานวน 450,000,000 บาท
 ทุนชาระแล้ว
จานวน 300,101,050 บาท
และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคาถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า
พร้อมกันนี้ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็น
หนึ่งเสียง

2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทาโดยเปิดเผย ซึ่ งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่
เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กรุณากรอกใบลงคะแนน
ที่ไ ด้รั บแจกจากเจ้ าหน้ าที่ ก่อนเข้ าร่ วมประชุม และยกมื อขึ้ น เพื่อเจ้ าหน้ าที่ จะจั ดเก็บ ใบลงคะแนน
บริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจานวนเสียงทั้งหมด
ที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณี
ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือ
อนุมัติเป็นเอกฉันท์
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. นอกจากนี้ ผู้ ถื อหุ้ นที่ ป ระสงค์ จะสอบถามเพิ่ มเติ มหรื อให้ ค วามเห็ นในแต่ ล ะวาระ ให้ แ จ้ ง ชื่ อและ
นามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ
ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ
เมื่ อผู้ ดาเนิ นการประชุ มชี้ แจงถึ งวิ ธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ า บริษัทได้มีการจัดทารายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาป 2559 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุม
ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาป
2559 ซึ่ งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้ นรับรอง
รายงานการประชุม โดยบริ ษัท ได้ จัด ส่ง สาเนารายงานการประชุ มดั งกล่าวพร้อมหนัง สือเชิ ญประชุมให้ แก่ ผู้ถื อหุ้ น
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1 ก่อนการประชุมแล้ว
นายวุฒิชั ย ลีนะบรรจง ประธานที่ป ระชุ ม ได้เ รีย นถามผู้ถื อหุ้นว่ามี ข้อซั กถามหรื อไม่ เมื่ อไม่ มีผู้ถื อหุ้ น
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจาป 2559 เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2559
มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าว ด้วยเสียง

ดังนี้
มติ

จานวน
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
ราย
ม1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
38
458,026,694
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0
0.00
งดออกเสียง
0
0
0.00
บัตรเสีย
0
0
0.00
จากจานวน 458,026,694 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2
รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2559
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการ
บริษัทและผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบป 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจาป 2559 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาป 2560 แล้ว
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนงนุช คาไชยเทพ ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย
บัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน
นางสาวนงนุช คาไชยเทพ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้นาเสนอภาพรวมผลการดาเนิน งานซึ่งมี
สาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
ณ สิ้นป 2559
 มีสินทรัพย์รวม จานวน 990.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปก่อนร้อยละ
3.69 ส่วนใหญ่มาจากการซื้อวัตถุดิบ และซื้อเครื่องจักรใหม่ รวมทั้งมีการบริหารจัดการวัตถุดิบ
และสินค้าให้สอดคล้องกับการผลิตและจาหน่ายอย่างเหมาะสม
 มีหนี้สินรวมจานวน 50.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปก่อนร้อยละ
71.46 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าในประเทศ
 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 939.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.07 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีกาไรจาก
การดาเนินงาน 13.74 ล้านบาท
 มีรายได้รวมจานวน 608.80 ล้านบาท ลดลง 30.44 ล้านบาท หรือลดลงขึ้นจากปก่อนร้อยละ
4.76 เนื่ องจากสภาวการณ์ข องลวดเหล็กยัง คงทรงตัว รวมถึ งปริมาณความต้ องการสินค้าลวด
เหล็กในประเทศยังคงชะลอตัว
 มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 595.26 ล้านบาท ลดลง 63.53 ล้านบาท หรือลดลงจากปก่อนร้อยละ 9.64
เนื่องจากมีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนขายลดลง
 มีกาไรสุทธิ 13.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.84 ล้านบาท เทียบกับงวดป ก่อน มีผลขาดทุน จานวน
18.10 ล้ านบาท เนื่องจากป 2558 เกิ ดความผันผวนของราคาสิ นแร่เ หล็ กโลก ประกอบกั บ
นโยบายของภาครัฐในประเทศยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร โครงการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างขั้น
พื้นฐานต่างๆ จึ งชะลอ ส่ ง ผลให้ป ริ มาณขายและราคาขายลดลง แต่ ในป 2559 นั้ น บริ ษั ท ได้
วางแผนการตลาดโดยเน้นปริมาณขายและเดิ นหน้ าเข้าสู่งานโครงการขนาดใหญ่มากขึ้น ทาให้
ปริมาณขายเพิ่มสูงกว่าป 2558 แม้ว่าสถานการณ์ลวดเหล็กจะอยู่ในระดับทรงตัวก็ตาม
สาหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในป 2558 บริษัทได้เข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ การต่ อต้านการทุจริต แล้ว ปัจจุบั นได้ เกินกรอบเวลาที่ กาหนดไว้ สาหรั บการยื่นขอรับรอง ตั้ งแต่วันที่ 1
มกราคม 2560 และอยู่ใ นช่วงระยะเวลาเว้นวรรคเป็นระยะเวลา6 เดือน จึงจะยื่นขอรับ รองได้ ขณะนี้ อยู่ร ะหว่าง
เตรียมการยื่นประกาศเจตนารมณ์ขอร่วมโครงการอีกครั้ง เพื่อจะดาเนินการเตรียมตัวขอยื่นรับรอง ซึ่งคาดว่าจะยื่นขอ
รับรองได้ภายในป 2561
นายวุ ฒิชั ย ลี นะบรรจง ประธานที่ ประชุ ม ได้ เรี ย นถามผู้ถื อหุ้ นว่ ามีข้ อซั กถามหรื อไม่ เมื่อไม่ มีผู้ ถือหุ้ น
ท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจาป 2559
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจาป 2559

วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจาปี 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนงนุช คาไชยเทพ ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย
บัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน
นางสาวนงนุช คาไชยเทพ ผู้จัด การอาวุโสฝ่ายบั ญชีแ ละการเงิน ได้กล่าวต่ อที่ประชุมว่ า คณะกรรมการ
บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจาป 2559 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
สานักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว ลงในรายงานประจาป 2559 ซึ่ง ได้ ส่ง ให้ ผู้ถื อหุ้ นพิ จารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนัง สือนัด ประชุ มสามั ญ
ผู้ถือหุ้น ประจาป 2560 เพื่อพิจารณาแล้ว จึงขอเรียนสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากการขายสินค้า
รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร มขาดทุน สาหรับป
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น-ทางภาษี
กาไรสุทธิ มขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมสาหรับป

ป 2559
990.23
50.70
939.53
598.70
608.80
599.26
14.61
ม0.86
13.75

ป 2558
955.02
29.57
925.45
628.29
639.24
658.79
(18.73)
0.63
(18.10)

มหน่วย : ล้านบาท
เปลี่ยนแปลง ม%
3.69%
71.46%
1.52%
(4.71%)
(4.76%)
(9.04%)
178.00%
(236.51%)
175.97%

ต่อจากนั้น นายสุทิน เผด็จภัย กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้นาเสนอแผนงานของ
บริษัทในป 2560
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ป ระชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้ น
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจาป 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ มผู้ ถื อหุ้ นพิ จารณาแล้ ว มี มติ เ ป็ นเอกฉั นท์ อนุ มัติ ง บการเงิ น ประจาป 2559
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยเสียง ดังนี้
มติ

จานวน
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
ราย
ม1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
38
458,026,694
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0
0.00
งดออกเสียง
0
0
0.00
บัตรเสีย
0
0
0.00
จากจานวน 458,026,694 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปันผล
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายสุทิน เผด็จภัย กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน
นายสุทิ น เผด็ จภัย กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้ จัดการ แจ้ งต่ อที่ ประชุมว่า บริ ษัท มี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีแผนการ
ลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด
ทั้ ง นี้ ใ นป 2559 งบการเงิ นของบริ ษัท มี ผ ลการด าเนิ น งานกาไรสุ ท ธิ เ ป็ นจานวนเงิ น 13.75 ล้ านบาท
เนื่องจากบริษัทต้องสารองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท
จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาป 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2559
และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47
กาหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาป
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา มถ้ามี จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ดังนั้น เห็นควรจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาป เป็นจานวนเงิน 15,000,000
บาท
นายวุฒิชั ย ลีนะบรรจง ประธานที่ป ระชุ ม ได้เรี ยนถามผู้ถือหุ้นว่ ามีข้ อซักถามหรือไม่ เมื่ อไม่ มีผู้ถื อหุ้ น
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 และจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย เป็นจานวนเงิน 15,000,000 บาท
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล สาหรับผล
การด าเนิ นงาน ตั้ ง แต่ วันที่ 1 มกราคม - 31 ธั นวาคม 2559 และจั ดสรรทุ นส ารองตามกฎหมาย เป็ นจานวนเงิ น
15,000,000 บาท ด้วยเสียง ดังนี้
มติ

จานวน
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
ราย
ม1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
38
458,026,694
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0
0.00
งดออกเสียง
0
0
0.00
บัตรเสีย
0
0
0.00
จากจานวน 458,026,694 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
นายวุ ฒิชั ย ลี นะบรรจง ประธานที่ป ระชุม ได้มอบหมายให้ นายพิ พิธ เชาว์ วิศิ ษฐ กรรมการบริ ษัท และ
เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน
นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 สรุปใจความสาคัญว่าในการประชุมสามัญประจาปทุกครั้งให้
กรรมการออกจากตาแหน่งเป็นจานวน 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจานวนใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาป 2560 มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 คน
ดังนี้
1. นายวุฒิชัย
2. นายวรวิทย์
3. นายวิเชียร

ลีนะบรรจง
ศิริวัฒน์วิมล
โสพรรณพนิชกุล

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อ ขอเสนอให้ที่ ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ ง
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่ งกระบวนการคัด เลือกผู้ด ารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้าน
ต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์
กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็น
อย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่
เกี่ยวข้อง และข้ อบังคั บของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบั ติงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงที่ผ่านมาจึง เห็นสมควร
เลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 คน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาป 2560 แล้ว
ในการนี้ นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล และนายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล กรรมการอิสระ รายเดิม และได้รับ
การเสนอชื่อให้ ดารงต าแหน่ง กรรมการอีกหนึ่ งวาระนั้น มีคุ ณสมบัติ ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการอิ สระตามที่บริษัท
กาหนดซึ่ งเป็นคุ ณสมบัติ ที่เข้ มกว่ ากรรมการอิส ระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุ น โดยดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระน้อยกว่า 9 ป ต่อเนื่องกัน
ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
รายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา
อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ระบุว่า
“ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาเพื่อ
ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ”
ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 คน ที่เสนอแต่งตั้งใน
การประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับบริษัท
นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ทาหน้าที่แทนประธานที่ประชุม ได้เรียนถาม
ผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้
นายเมธี อันอดิเรกกุล : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
เสนอแนะการนับระยะเวลาของกรรมการอิสระที่เกิน 9 ป คือถ้าระยะเวลาการเป็นกรรมการอิสระมาแล้ว
7 ป แล้ว เมื่อบวกกับได้รับเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีก 3 ป จะรวมกันเป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 ป ซึ่งถ้าไม่เกิน
9 ป ต้องเป็นกรรมการอิสระมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ป และได้รับเลือกใหม่อีก 3 ป รวมกันแล้วจะเป็นระยะเวลาของ
การเป็นกรรมการไม่เกิน 9 ป ทั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นการผิดระเบียบ ไม่จะเป็นระยะเวลา 9 ป หรือ 10 ป หรือ 12 ป แต่
กาหนดเรื่อง CG นั้น ไม่ควรเกิน 9 ป

และได้เรียนถามว่า บริษัท มีแผนที่จะสิ้นสุดระยะการเป็นกรรมการอิสระหรือไม่ และกรรมการอิสระมีส่วน
ช่วยบริษัทอย่างไร
นายสุทิน เผด็จภัย : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ได้เรียนชี้แจงว่า กรรมการอิสระของบริษัทเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความชานาญในหลากหลาย
ธุรกิจ ซึ่งข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่านได้นาส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละท่าน
ช่วยให้ความเห็นและคาแนะนาหลายๆ เรื่อง ทาให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นกว่าปก่อน
นายเมธี อันอดิเรกกุล : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ได้ เรี ยนถามว่า กรณีกรรมการอิ ส ระเกิ น 9 ป คณะกรรมการจะมี ความเป็นอิส ระหรือไม่แ ละ จะมีการ
พิจารณาอย่างไร จะมีการเปลี่ยนคณะกรรมการหรือไม่
นายสุทิน เผด็จภัย : กรรมการผู้จัดการ
ได้เรียนชี้แจงว่า การคัดเลือกกรรมการอิสระเป็นการตัดสินใจจากคณะกรรมการบริษัททั้งหมด โดยพิจารณา
จากกรรมการแต่ ละท่าน ทั้ง นี้กรณีกรรมการอิ สระเกิ นระยะเวลา 9 ป ขอเรี ยนว่ ากรรมการอิ สระแต่ ละท่านได้
ทาคุณประโยชน์ให้กับบริษัท ดังนั้น เรื่องของจานวนปจึงไม่ควรเป็นประเด็นที่สาคัญที่จะนามาพิจารณา
นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ทาหน้าที่แทนประธานที่ประชุม ได้เรียนถาม
ผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน โดยท่าน
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง
3คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2. นายวรวิทย์
ศิริวัฒน์วิมล
3. นายวิเชียร
โสพรรณพนิชกุล

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งสิ้น 39 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 458,126,694 หุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
จานวน
คะแนน
ร้อยละ จานวน คะแนน ร้อยละ จานวน คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
ราย
เสียง
ราย
เสียง
ราย
เสียง
เสียง
39 458,126,694 100.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
38 458,126,594 100.00

1

100

0.00

0

0

0.00

0

0.00

39 458,126,694 100.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ทาหน้าที่แทนประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่
ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจาป 2560 มีจานวนทั้งสิ้น 9 คน มีรายนามดังต่อไปนี้
1.
นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2.
นายวรวิทย์
ศิริวัฒน์วิมล
3.
นายวิเชียร
โสพรรณพนิชกุล
4.
รศ. ดร.พิสณฑ์
อุดมวรรัตน์
5.
นายสุทิน
เผด็จภัย
6.
นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล

7.
นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
8.
นางพิมสิริ
ปิ่นรอด
9.
นายพิพิธ
เชาว์วิศิษฐ
โดย นายวรวิท ย์ ศิ ริ วัฒ น์วิมล นายวิเ ชี ย ร โสพรรณพนิ ช กุ ล และ รศ. ดร.พิ ส ณฑ์ อุ ดมวรรั ต น์ เป็ น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
วาระที่ 6
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน
นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 16 กาหนดว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่
เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในป 2559 ค่าตอบแทนของกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาป 2560 เป็นจานวนเงิน 1,950,000.-บาท โดยกาหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สาหรับป 2559 บริษัทได้
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจานวนเงิ นทั้งสิ้น 840,000.-บาท
ทั้ง นี้ บริ ษัท สรุ ปจานวนเงิ นที่ จ่ายให้แ ก่ค ณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุ คคลไว้ใ นรายงานประจาป 2559
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร
สาหรับ ในป 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ โดย
เห็นควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาป 2560 เป็นจานวนเงิน 1,950,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับป
2559 ทั้ง นี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการบริ ษัทได้รับ ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้ างของบริษั ท ซึ่ ง
กาหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกั น และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจานวนคณะกรรมการบริษัท โดยมี
รายละเอียดการดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) ประธานกรรมการบริษัท มทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือ
เป็ นประธานกรรมการบริ ษัท ในเครื อ จะได้ รั บ ค่ าเบี้ ย ประชุ มในการเข้ าร่ วมประชุ ม ครั้ ง ละ
20,000.-บาทแทน
(2) กรรมการบริษัท มทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
 ค่าเบี้ยประชุ มครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจา
แล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.บาทแทน
(3) คณะกรรมการบริหาร มทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ15,000.-บาททั้งนี้สาหรับประธานกรรมการบริหาร
ที่ไ ด้รั บ เงิ นเดื อนประจาแล้ ว หรื อเป็ นผู้ บ ริห ารในเครือ จะได้ รั บค่ าเบี้ ย ประชุมในการเข้ าร่ วม
ประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับ
เงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครั้งละ 2,000.-บาทแทน

(4) คณะกรรมการตรวจสอบ มทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000.-บาท
(5) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัท
ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้า
ร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับ
จากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ ประชุม ได้เรียนถามผู้ถื อหุ้นว่ ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้ น
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาป 2560 ตามอัตรา
รายละเอียดข้างต้น
มติที่ประชุม
ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มี มติเป็ นเอกฉั นท์อนุ มัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาป 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยเสียง ดังนี้
มติ

จานวน
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
ราย
ม1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
39
458,126,694
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0
0.00
งดออกเสียง
0
0
0.00
บัตรเสีย
0
0
0.00
จากจานวน 458,126,694 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
วาระที่ 7
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน
นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์ วิมล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่ าวต่อที่ ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาป แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนด
จานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 43 กาหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาป 2559 คือ
1. นายพิสิฐ
ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
มเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ ป 2556-2559 เป็นปที่ 4 และ/หรือ
2. นายไพบูล
ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

มยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา
แย้มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906
มยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช
อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
มยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
แห่งสานักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอสจากัด
ดังนั้น สาหรับป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิม
คือ
1. นายพิสิฐ
2. นายไพบูล
3. นางสาวสกุณา
4. นางสาวนภนุช

ทางธนกุล
ตันกูล
แย้มสกุล
อภิชาตเสถียร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

แห่งสานักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอสจากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาป 2560 อีกวาระ
หนึ่ง เป็นปที่ 5 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทางานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อบังคับของบริษัท และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบั ติ
หน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้
รายละเอียด
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3
ค่าสอบบัญชีประจาป
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
ค่าสอบบัญชี
ปี 2560 (บาท)
255,000.255,000.255,000.1,050,000.1,815,000.-

จานวนเงิน
ค่าสอบบัญชี
ปี 2559 (บาท)
200,000.200,000.200,000.1,050,000.1,650,000.-

ทั้ง นี้ ผู้ส อบบั ญชี ตามรายชื่ อที่ เ สนอข้ างต้ นไม่มีค วามสั มพั นธ์ห รือส่วนได้ เสี ย กับ บริษัท / บริ ษัทย่ อย /
ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี เท่านั้น ไม่มีการ
ให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการ
ตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ป ระชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้ น
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจาป 2560 และกาหนดจานวน
เงินค่าสอบบัญชี ประจาป 2560 เป็นจานวนเงิน 1,815,000.-บาท

มติที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ
1. นายพิสิฐ
ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพบูล
ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา
แย้มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช
อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
แห่งสานักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาป 2560 และ
อนุมัติค่าสอบบัญชีประจาป 2560 เป็นจานวนเงิน 1,815,000.-บาท ด้วยเสียง ดังนี้
มติ

จานวน
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
ราย
ม1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
39
458,126,694
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0
0.00
งดออกเสียง
0
0
0.00
บัตรเสีย
0
0
0.00
จากจานวน 458,126,694 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
วาระที่ 8
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุมผู้ถือหุ้ น
ได้ รั บ การพิ จารณาจากที่ ป ระชุ มผู้ ถื อ หุ้ น ครบถ้ วนเสร็ จ สิ้ นแล้ ว ไม่ ท ราบว่ ามี ผู้ ถื อหุ้ น ท่ า นใดจะเสนอเรื่ อ งอื่ น ๆ
เพื่อพิจารณาหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท และผู้ บริห ารขอขอบคุ ณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ไ ด้มอบความไว้วางใจให้ค ณะกรรมการบริ ษัทชุด นี้ บริหาร
กิ จการของบริ ษั ท ต่ อไปอี กวาระหนึ่ ง จากภาระที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายนี้ คณะกรรมการบริ ษัท จะท างานอย่ างเต็ ม
ความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงาน และองค์กร และขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีก
ครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้
เลิกประชุมเวลา 10.15 น.
วุฒิชัย ลีนะบรรจง
มนายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ประธานที่ประชุม
รับรองว่าถูกต้อง
สุทิน เผด็จภัย
มนายสุทิน เผด็จภัย
กรรมการ

พิพิธ เชาว์วิศิษฐ
มนายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ
กรรมการและเลขานุการบริษัท

