
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) 

 
วันท่ีประชุม  : วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560  เปิดประชุมเวลา 9.00 น. 
สถานท่ีประชุม  : โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372   

ถนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 
ประธานท่ีประชุม   :   นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการบริษัท 
เลขานุการท่ีประชุม : นายพิพิธ  เชาว์วิศิษฐ  เลขานุการบริษัท 
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม : จ านวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 17 มีนาคม 2560   

จ านวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,015  ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 600,202,100 
หุ้น  

วาระท่ี 1-4  : จ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย  
นับรวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น  458,026,694 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.31 ของหุ้น
ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

วาระท่ี 5-7  : จ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย  
นับรวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น  458,126,694 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.33 ของหุ้น
ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

_____________________________________________________________________________________
ก่อนเริ่มการประชุม 
 นางสาววลิรัตน์  เมฆสัยโย  ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุมครั้งน้ี ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้า
สู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป  2560 ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด มมหาชน   และได้แถลงให้ที่
ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 16 ราย  และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 20 ราย  ดังน้ัน รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น  
458,016,094 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.31 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท  ครบเป็นองค์ประชุม        
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 รวมทั้งแนะน าคณะกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษา
กฎหมายจากส านักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จ ากัด และตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม  
ดังน้ี 
 

รายชื่อกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่าน 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  
 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ล าดับท่ี 1 



5.  นายสุทิน  เผด็จภัย  กรรมการ  กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร 
6.  นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล กรรมการและกรรมการบริหาร 
7.  นายธีรชัย  ลีนะบรรจง กรรมการและกรรมการบริหาร 
8.  นางพิมสิริ  ปิ่นรอด  กรรมการและกรรมการบริหาร  
9.  นายพิพิธ  เชาว์วิศิษฐ กรรมการ  กรรมการบริหาร   

กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 
และเลขานุการบริษัท 

 

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้ 
1.  นายเสน่ห์  เจริญสุข  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  นายอุดม  ตั้งเดชธีรชัย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย  
3.  นางสาวนงนุช  ค าไชยเทพ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน  
 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
1.  นายพิสิฐ  ทางธนกูล  ส านักงานบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
2.  นางสาวสโรชา  ทองสกุล  ส านักงานบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
 

ท่ีปรึกษากฏหมายเพื่อท าหน้าท่ีดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ 
นายณัฐวัฒน์  ทุมาวงศ์  จากบริษัทส านักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จ ากัด 
 

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 
นายเมธี   อันอดิเรกกุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
 

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญ        
ผู้ถือหุ้น ประจ าป  2560 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้ 
นางสาววลิรัตน์  เมฆสัยโย  ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ดังน้ี  

ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

 ทุนจดทะเบียน จ านวน 450,000,000  บาท 

 ทุนช าระแล้ว จ านวน  300,101,050   บาท 
 

 และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของ   
ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังน้ี 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะได้ 

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า 
 

พร้อมกันน้ี ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เก่ียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37.  ให้นับหน่ึงหุ้นเป็น

หน่ึงเสียง 



2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระท าโดยเปิดเผย ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  
หรืองดออกเสียง  ในแต่ละวาระ  โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่
เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่าน้ัน โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กรุณากรอกใบลงคะแนน
ที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนน 
บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย  และงดออกเสียง ดังกล่าวน้ัน  หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด
ที่เข้าร่วมประชุม  ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระน้ันๆ  ทั้งน้ี ในกรณี
ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือ
อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ  ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
4. นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ให้แจ้งชื่อและ

นามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ 
ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะในเรื่องที่เก่ียวกับวาระน้ันๆ 
 

เม่ือผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 
 

 วาระท่ี  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559  
   เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2559 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้มีการจัดท ารายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป  2559 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุม
ผู้ถือหุ้น  พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป  
2559 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 ก่อนการประชุมแล้ว  
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้น    
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป  2559 เม่ือ
วันที่ 29 เมษายน 2559 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าว ด้วยเสียง 
ดังน้ี 

 

มติ จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงที่ลงมติ 
ม1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง  

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 38 458,026,694 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0 0.00 

บัตรเสีย 0 0 0.00 

จากจ านวน  458,026,694  เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
 



 วาระท่ี  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2559 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการ
บริษัทและผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบป  2559  ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ าป  2559 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป  2560 แล้ว   
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนงนุช  ค าไชยเทพ  ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย
บัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน 

นางสาวนงนุช  ค าไชยเทพ  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้น าเสนอภาพรวมผลการด าเนินงานซ่ึงมี
สาระส าคัญโดยสรุป ดังน้ี 

ณ สิ้นป  2559  

 มีสินทรัพย์รวม จ านวน 990.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากป ก่อนร้อยละ 
3.69 ส่วนใหญ่มาจากการซ้ือวัตถุดิบ และซ้ือเครื่องจักรใหม่ รวมทั้งมีการบริหารจัดการวัตถุดิบ
และสินค้าให้สอดคล้องกับการผลิตและจ าหน่ายอย่างเหมาะสม 

 มีหน้ีสินรวมจ านวน  50.70 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 21.13  ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นจากป ก่อนร้อยละ 
71.46  ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหน้ีการค้าในประเทศ  

 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน  939.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.07 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีก าไรจาก
การด าเนินงาน 13.74 ล้านบาท 

 มีรายได้รวมจ านวน 608.80 ล้านบาท  ลดลง 30.44 ล้านบาท หรือลดลงขึ้นจากป ก่อนร้อยละ 
4.76 เน่ืองจากสภาวการณ์ของลวดเหล็กยังคงทรงตัว รวมถึงปริมาณความต้องการสินค้าลวด
เหล็กในประเทศยังคงชะลอตัว  

 มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 595.26 ล้านบาท  ลดลง 63.53 ล้านบาท หรือลดลงจากป ก่อนร้อยละ 9.64 
เน่ืองจากมีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนขายลดลง 

 มีก าไรสุทธิ 13.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.84  ล้านบาท เทียบกับงวดป ก่อน มีผลขาดทุน จ านวน 
18.10 ล้านบาท  เน่ืองจากป  2558 เกิดความผันผวนของราคาสินแร่เหล็กโลก ประกอบกับ
นโยบายของภาครัฐในประเทศยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร โครงการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างขั้น
พื้นฐานต่างๆ จึงชะลอ ส่งผลให้ปริมาณขายและราคาขายลดลง แต่ในป  2559 น้ัน บริษัทได้
วางแผนการตลาดโดยเน้นปริมาณขายและเดินหน้าเข้าสู่งานโครงการขนาดใหญ่มากขึ้น ท าให้
ปริมาณขายเพิ่มสูงกว่าป  2558 แม้ว่าสถานการณ์ลวดเหล็กจะอยู่ในระดับทรงตัวก็ตาม 

 

ส าหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า  ในป  2558 บริษัทได้เข้าร่วมประกาศ

เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตแล้ว ปัจจุบันได้เกินกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ส าหรับการยื่นขอรับรอง ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2560 และอยู่ในช่วงระยะเวลาเว้นวรรคเป็นระยะเวลา6 เดือน จึงจะยื่นขอรับรองได้ ขณะน้ีอยู่ร ะหว่าง
เตรียมการยื่นประกาศเจตนารมณ์ขอร่วมโครงการอีกครั้ง เพื่อจะด าเนินการเตรียมตัวขอยื่นรับรอง ซ่ึงคาดว่าจะยื่นขอ
รับรองได้ภายในป  2561 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้น     
ท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าป  2559 
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าป  2559 



 วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2559 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนงนุช  ค าไชยเทพ ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย
บัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน 
 นางสาวนงนุช  ค าไชยเทพ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ
บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจ าป  2559 ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
ส านักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว  ลงในรายงานประจ าป  2559  ซ่ึงได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญ        
ผู้ถือหุ้น ประจ าป  2560  เพื่อพิจารณาแล้ว จึงขอเรียนสรุปสาระส าคัญ ดังน้ี 

 

 
รายการ 

มหน่วย : ล้านบาท  

ป  2559 ป  2558 เปลี่ยนแปลง ม%   

สินทรัพย์รวม 990.23 955.02 3.69% 

หน้ีสินรวม 50.70 29.57 71.46% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 939.53 925.45 1.52% 

รายได้จากการขายสินค้า 598.70 628.29 (4.71%) 

รวมรายได้ 608.80 639.24 (4.76%) 
รวมค่าใช้จ่าย 599.26 658.79 (9.04%) 

ก าไร มขาดทุน  ส าหรับป  14.61 (18.73) 178.00% 

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน-ทางภาษี ม0.86  0.63 (236.51%) 

ก าไรสุทธิ มขาดทุน  
เบ็ดเสร็จรวมส าหรับป  

13.75 (18.10) 175.97% 

 

ต่อจากน้ัน นายสุทิน  เผด็จภัย กรรมการ  กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้น าเสนอแผนงานของ
บริษัทในป  2560  
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้น  
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าป  2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 
  

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจ าป  2559 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  ด้วยเสียง ดังน้ี 
 

มติ จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงที่ลงมติ 
ม1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง  

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 38 458,026,694 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0 0.00 

บัตรเสีย 0 0 0.00 

จากจ านวน  458,026,694  เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 



 วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผล 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายสุทิน  เผด็จภัย กรรมการ  กรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน 
 นายสุทิน  เผด็จภัย กรรมการ  กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  แจ้งต่อที่ประชุมว่า  บริษัทมี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีแผนการ
ลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด  
 ทั้งน้ีในป  2559  งบการเงินของบริษัทมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 13.75 ล้านบาท  
เน่ืองจากบริษัทต้องส ารองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ  ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัท 
จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าป  2559  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 
 และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 
ก าหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าป ส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าป  
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา มถ้ามี  จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ดังน้ัน  เห็นควรจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าป  เป็นจ านวนเงิน 15,000,000 
บาท  

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้น    
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 และจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวนเงิน  15,000,000 บาท  

 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล  ส าหรับผล
การด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 และจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวนเงิน  
15,000,000 บาท ด้วยเสียง ดังน้ี 
                

มติ จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงที่ลงมติ 
ม1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง  

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 38 458,026,694 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0 0.00 

บัตรเสีย 0 0 0.00 

จากจ านวน  458,026,694  เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

 
วาระท่ี  5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายพิพิธ  เชาว์วิศิษฐ  กรรมการบริษัทและ
เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน 
 นายพิพิธ  เชาว์วิศิษฐ   กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า  ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 สรุปใจความส าคัญว่าในการประชุมสามัญประจ าป ทุกครั้งให้
กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน  1 ใน 3  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้  ก็ให้ออก
โดยจ านวนใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3  กรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่   



ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป  2560 มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  จ านวน  3 คน 
ดังน้ี 

1.  นายวุฒิชัย    ลีนะบรรจง   กรรมการบริษัท 
2.  นายวรวิทย์    ศิริวัฒน์วิมล    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายวิเชียร    โสพรรณพนิชกุล  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึงกระบวนการคัดเลือกผู้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจาก  ปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาอย่างเป็นทางการ  แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้าน
ต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีภาวะผู้น า  วิสัยทัศน์
กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็น
อย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่
เก่ียวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงที่ผ่านมาจึงเห็นสมควร
เลือกตั้งกรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน  3 คน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 

ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกับอายุ  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า  พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ าป  2560 แล้ว  
 ในการน้ี นายวรวิทย์   ศิริวัฒน์วิมล และนายวิเชียร  โสพรรณพนิชกุล  กรรมการอิสระ   รายเดิม และได้รับ
การเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกหน่ึงวาระน้ัน มีคุณสมบัติที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระตามที่บริษัท
ก าหนดซ่ึงเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน  โดยด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระน้อยกว่า 9 ป  ต่อเน่ืองกัน 
 ทั้งน้ี ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการน้ัน บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
รายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา 

อน่ึง  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31  ระบุว่า  
“ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  ไม่ว่าจะท าเพื่อ
ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อ่ืน  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุม  ผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” 

ดังน้ัน ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  กรรมการบริษัท 3 คน ที่เสนอแต่งตั้งใน
การประชุมครั้งน้ี  ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับบริษัท  

นายพิพิธ   เชาว์วิศิษฐ  กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ท าหน้าที่แทนประธานที่ประชุม  ได้เรียนถาม
ผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งน้ีมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 
 

นายเมธี  อันอดิเรกกุล  :  ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
 เสนอแนะการนับระยะเวลาของกรรมการอิสระที่เกิน 9 ป   คือถ้าระยะเวลาการเป็นกรรมการอิสระมาแล้ว   
7 ป  แล้ว เม่ือบวกกับได้รับเลือกกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีก 3 ป  จะรวมกันเป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 ป   ซ่ึงถ้าไม่เกิน 
9 ป  ต้องเป็นกรรมการอิสระมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ป  และได้รับเลือกใหม่อีก 3 ป  รวมกันแล้วจะเป็นระยะเวลาของ
การเป็นกรรมการไม่เกิน 9 ป  ทั้งน้ีไม่ถือว่าเป็นการผิดระเบียบ ไม่จะเป็นระยะเวลา 9 ป  หรือ 10 ป  หรือ 12 ป  แต่
ก าหนดเรื่อง CG น้ัน  ไม่ควรเกิน 9 ป   



 และได้เรียนถามว่า บริษัท มีแผนที่จะสิ้นสุดระยะการเป็นกรรมการอิสระหรือไม่ และกรรมการอิสระมีส่วน
ช่วยบริษัทอย่างไร 
 

นายสุทิน เผด็จภัย  :  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
 ได้เรียนชี้แจงว่า กรรมการอิสระของบริษัทเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความช านาญในหลากหลาย
ธุรกิจ  ซ่ึงข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่านได้น าส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา  ซ่ึงกรรมการอิสระแต่ละท่าน
ช่วยให้ความเห็นและค าแนะน าหลายๆ เรื่อง ท าให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นกว่าป ก่อน 
 

นายเมธี  อันอดิเรกกุล  :  ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
ได้เรียนถามว่า กรณีกรรมการอิสระเกิน 9 ป   คณะกรรมการจะมีความเป็นอิสระหรือไม่และ จะมีการ

พิจารณาอย่างไร  จะมีการเปลี่ยนคณะกรรมการหรือไม่ 
 

นายสุทิน เผด็จภัย  :  กรรมการผู้จัดการ 
 ได้เรียนชี้แจงว่า การคัดเลือกกรรมการอิสระเป็นการตัดสินใจจากคณะกรรมการบริษัททั้งหมด โดยพิจารณา
จากกรรมการแต่ละท่าน  ทั้งน้ีกรณีกรรมการอิสระเกินระยะเวลา 9 ป    ขอเรียนว่ากรรมการอิสระแต่ละท่านได้        
ท าคุณประโยชน์ให้กับบริษัท ดังน้ัน เรื่องของจ านวนป จึงไม่ควรเป็นประเด็นที่ส าคัญที่จะน ามาพิจารณา  
 นายพิพิธ    เชาว์วิศิษฐ  กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ท าหน้าที่แทนประธานที่ประชุม ได้เรียนถาม
ผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่   
 เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน โดยท่าน  
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 
3คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง ด้วยเสียง ดังน้ี 
 

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ท้ังสิ้น 39 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 458,126,694  หุ้น  

 
รายชื่อกรรมการ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวน 
ราย 

คะแนน 
เสียง 

ร้อยละ จ านวน 
ราย 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ จ านวน 
ราย 

คะแนน 
เสียง 

ร้อยละ คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 

1. นายวุฒิชัย 
    ลีนะบรรจง 

39 458,126,694 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 

2. นายวรวิทย์ 
    ศิริวัฒน์วิมล 

38 458,126,594 100.00 1 100 0.00 0 0 0.00 0 0.00 

3. นายวิเชียร 
    โสพรรณพนิชกุล 

39 458,126,694 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 

 

นายพิพิธ    เชาว์วิศิษฐ  กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ท าหน้าที่แทนประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่
ประชุมว่า ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัท ประจ าป  2560   มีจ านวนทั้งสิ้น 9  คน  มีรายนามดังต่อไปน้ี 

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 นายวรวิทย์  ศิริวัฒน์วิมล  นายวิเชียร  โสพรรณพนิชกุล และ รศ. ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์ เป็น

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท   
 

วาระท่ี  6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์  ศิริวัฒน์วิมล  ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน  เป็นผู้รายงาน 

นายวรวิทย์  ศิริวัฒน์วิมล  ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า   ตามข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 16 ก าหนดว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่  ซ่ึงค่าตอบแทน ได้แก่  
เงินเดือน  เบี้ยประชุม  เบี้ยเลี้ยง  โบนัส  ซ่ึงในป  2559  ค่าตอบแทนของกรรมการซ่ึงได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจ าป  2560  เป็นจ านวนเงิน  1,950,000.-บาท โดยก าหนดจ่ายเป็นรายครั้ง  ส าหรับป  2559 บริษัทได้
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 840,000.-บาท   

ทั้งน้ี บริษัทสรุปจ านวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจ าป  2559  
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2  ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร 
 ส าหรับ ในป  2560  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ  โดย
เห็นควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าป  2560 เป็นจ านวนเงิน  1,950,000. -บาท  ซ่ึงเท่าเดิมเม่ือเทียบกับป  
2559 ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท  ซ่ึง
ก าหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจ านวนคณะกรรมการบริษัท โดยมี
รายละเอียดการดังน้ี  

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม 

(1) ประธานกรรมการบริษัท มทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม  
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งน้ีส าหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือ

เป็นประธานกรรมการบริษัทในเครือ  จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 
20,000.-บาทแทน 

(2) กรรมการบริษัท มทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม  
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งน้ีส าหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ า

แล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000. -
บาทแทน 

(3) คณะกรรมการบริหาร มทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม  
 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ15,000.-บาททั้งน้ีส าหรับประธานกรรมการบริหาร

ที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นผู้บริหารในเครือ  จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วม
ประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งน้ีส าหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับ
เงินเดือนประจ าแล้ว 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 ทั้งน้ีส าหรับกรรมการบริษัท
ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้า
ร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

2.   ค่าตอบแทนอ่ืน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซ่ึงได้รับ

จากบริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
ทั้งน้ี  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

 นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้น  
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าป  2560 ตามอัตรา
รายละเอียดข้างต้น 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าป  2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ  ด้วยเสียง ดังน้ี 

 

มติ จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงที่ลงมติ 
ม1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง  

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 39 458,126,694 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0 0.00 

จากจ านวน  458,126,694  เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
 

วาระท่ี  7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์  ศิริวัฒน์วิมล  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน 
 นายวรวิทย์  ศิริวัฒน์วิมล  ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า  ตามมาตรา 120  แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าป  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกป   ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้  และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 43 ก าหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท  
ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าป  2559  คือ  
 1. นายพิสิฐ    ทางธนกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095  
 มเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ ป  2556-2559 เป็นป ที่ 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  
 แห่งส านักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอสจ ากัด 
 

 ดังน้ัน ส าหรับป  2560  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิม
คือ  
 1. นายพิสิฐ    ทางธนกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ 
 2. นายไพบูล  ตันกูล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298และ/หรือ 
 3. นางสาวสกุณา   แย้มสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ 
 4. นางสาวนภนุช  อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 

 

 แห่งส านักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอสจ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีประจ าป  2560 อีกวาระ
หน่ึง เป็นป ที่ 5 เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติ
หน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน  ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท /  บริษัทย่อย / 

ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี  เท่าน้ัน  ไม่มีการ
ให้บริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบัญชี  และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน อันเกิดจากการ
ตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ  
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่  เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้น   
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าป  2560 และก าหนดจ านวน
เงินค่าสอบบัญชี ประจ าป  2560  เป็นจ านวนเงิน 1,815,000.-บาท 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียด 

จ านวนเงิน 
ค่าสอบบัญชี  

ปี 2560 (บาท) 

จ านวนเงิน 
ค่าสอบบัญชี  

ปี 2559 (บาท) 
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 255,000.- 200,000.- 

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2 255,000.- 200,000.- 

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3 255,000.- 200,000.- 

ค่าสอบบัญชีประจ าป   1,050,000.- 1,050,000.- 
รวมท้ังสิ้น 1,815,000.- 1,650,000.- 



 มติท่ีประชุม 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 

แห่งส านักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีประจ าป  2560 และ
อนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าป   2560  เป็นจ านวนเงิน 1,815,000.-บาท  ด้วยเสียง ดังน้ี 

 

มติ จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงที่ลงมติ 
ม1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง  

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 39 458,126,694 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0 0.00 

บัตรเสีย 0 0 0.00 

จากจ านวน  458,126,694  เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
 

วาระท่ี  8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ   
 ประธานที่ประชุม  ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า  ขณะน้ีวาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ          
เพื่อพิจารณาหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน  ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดน้ี  บริหาร
กิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง  จากภาระที่ได้รับมอบหมายน้ี  คณะกรรมการบริษัทจะท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงาน และองค์กร  และขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีก
ครั้งหน่ึงที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันน้ีและขอปิดการประชุม ณ บัดน้ี  
 
                                                                                                    เลิกประชุมเวลา 10.15  น. 
 
                                                                                                         วุฒิชัย  ลีนะบรรจง                                              
                                                                                                     มนายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  
                                                                                                           ประธานที่ประชุม 
 
                                  รับรองว่าถูกต้อง 
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